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Carta  
de la degana

Benvolguts col·legiats i col·legiades,

El 2014 ha estat un any de canvis interns al Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ha estat un 
any electoral i hi ha hagut relleu a la Junta de Govern que tinc l’honor de presidir. Una respon-
sabilitat que el nou equip afrontem amb ganes de lluitar per la nostra professió, el periodisme 
-que no passa per uns bons moments i que té un pronòstic incert-, amb el convenciment que 
l’única manera de fer-ho és aplicant la màxima de “Més periodisme” i més ben exercit que mai.

Per això hem decidit que ja és hora de deixar sentir la nostra veu. Fins i tot a les més altes insti-
tucions del país. Hem reclamat al Parlament uns mitjans de comunicació, públics i privats, forts, 
que preservin la independència dels professionals i les condicions que tenen per dur a terme la 
seva feina, com a garantia d’una democràcia de qualitat. Hem aixecat la veu per deixar clar que 
volem direccions professionals que assegurin aquesta independència, neutralitat i objectivitat 
dels mitjans de comunicació i de totes aquelles organitzacions que els controlen. Ens hem fet 
sentir quan hem denunciat que les veus dels periodistes no poden ser silenciades, com les dels 
companys col·legiats segrestats a Síria, i sortosament ja alliberats. Tot plegat, sense deixar de 
treballar per fer de la informació un element neutral, com en la lluita contra els blocs electorals. 
I hem defensat durament l’ofici periodístic davant tots els integrants de la Mesa Sectorial dels 
Mitjans de Comunicació, impulsada pel Col·legi, i que ja ha desenvolupat la segona fase dels 
seus treballs. 

A banda de fer-nos sentir com a col·lectiu, també hem escoltat amb molta atenció les necessi-
tats particulars dels nostres col·legiats en uns moments complicats i complexos per exercir la 
nostra professió. Per això hem apropat el servei a la Catalunya Central, on la nova delegació ja 
és totalment operativa. Hem potenciat la formació com a eina imprescindible i necessitat més 
reivindicada pels col·legiats. Hem posat en marxa noves maneres de distribuir el coneixement 
i la formació aprofitant les tecnologies avui dia al nostre abast. Hem potenciat l’accés virtual 
al Centre de Documentació, que amplia competències amb la recuperació dels llegats dels 
periodistes. 

Estem convençuts que aquests serveis, com els de l’assessorament personalitzat, són els que 
han fet que el Col·legi de Periodistes sigui a hores d’ara l’únic col·legi professional que continua 
augmentant el nombre de membres tot i ser d’adscripció voluntària. I més que creixerà,  després  
de la nova oportunitat que s’ha donat perquè s’hi incorporin els professionals que acreditin que 
el periodisme és la seva principal ocupació en els darrers cinc anys.

Aquesta memòria que teniu a les mans, doncs, és un resum de totes les actuacions que l’actual 
Junta de Govern es va proposar impulsar; una feina de la qual podem estar tots satisfets i que 
ens ha d’animar a continuar treballant en aquesta línia de cara al futur. 

Neus Bonet i Bagant 
Degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya



01.
VIDA 
Col·lEgIAl 
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EL CoL·LEGI DE PErIoDIsTEs DE CATALunyA és unA orGAnITzACIó ProfEssIonAL 
CrEADA L’Any 1985 mITJAnçAnT unA LLEI DEL PArLAmEnT DE CATALunyA, PEr A LA 
rEGuLACIó I DEfEnsA DELs ProfEssIonALs DEL PErIoDIsmE.

Els seus objectius principals són:
 » Conèixer i millorar les condicions de treball dels periodistes.
 » Defensar el dret de la ciutadania a rebre una informació veraç, independent, contrastada  
i ètica.

 » Oferir serveis professionals de valor als seus col·legiats i col·legiades, adaptats a les 
necessitats de cada moment, com són actualment el Centre de Formació, la Borsa de 
Treball o els seus diversos assessoraments (professional, tecnològic o fiscal).

noVA JunTA
La periodista Neus Bonet és la nova Degana del Col·legi de Periodistes. Substitueix a Josep 
Maria Martí, qui ha ocupat aquest càrrec en els quatre anys anteriors. Bonet ha encapçalat la 
candidatura “Més periodisme”. Com determinen els Estatuts del Col·legi de Periodistes de Cata-
lunya, en tractar-se de candidatura única, aquesta quedà automàticament proclamada després 
que la Junta Electoral Central validés els avals i els suports necessaris per a presentar-se. El 
traspàs de poders i de càrrecs va ser el 18 de març. 

noVA oPorTunITAT PEr InCorPorAr-sE AL CoL·LEGI DE PErIoDIsTEs DE CA-
TALunyA
Des del 9 de desembre del 2014, tots aquells professionals que  acreditin que el periodisme 
ha estat la seva principal ocupació en els darrers cinc anys, podran demanar el seu ingrés al 
Col·legi de Periodistes de Catalunya.  El termini de sol·licituds estarà vigent fins al 31 de de-
sembre del 2015.

Aquesta ha estat una reivindicació històrica de molts professionals en actiu als mitjans  de 
comunicació, com els fotoperiodistes, que no han tingut l’oportunitat d’utilitzar els serveis que 
posa a l’abast el Col·legi de Periodistes de Catalunya, tot i que exerceixen la professió.

Això ha estat possible després que el Parlament de Catalunya aprovés per unanimitat, el passat 
29 d’octubre, la llei que modifica els requisits d’accés als col·legis de periodistes, de publi-
citaris, de l’audiovisual i de disseny gràfic. Un sector, el de la comunicació, que reivindicava des 
de feia anys incorporar a tots aquells professionals que, en el moment de la creació d’aquests 
col·legis professionals, exercien la professió però no disposaven de la titulació universitària 
requerida ni podien acollir-se al període transitori que es va establir a mitjans dels anys 80. 

La Junta de Govern del Col·legi, celebrada el 12 de novembre de 2014, va analitzar i consensu-
ar els requisits necessaris i els procediments que regiran aquest procés de col·legiació excep-
cional. Paral·lelament, també es va crear un grup de treball d’admissions que és l’encarregat 
de comprovar que es compleixen les condicions i dotar de les màximes garanties aquest nou 
procés de col·legiació.

01.VIDA
http://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies%3Fp_id%3D159495890
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EL CoL·LEGI DE PErIoDIsTEs rECLAmA uns mITJAns DE ComunICACIó  
PÚBLICs I PrIVATs forTs DAVAnT LA ComIssIó D’AfErs InsTITuCIonALs DEL 
PArLAmEnT
 
El vicedegà, Marc Vidal, comparegué el dia 2 de juliol la Comissió Parlamentària d’Afers Insti-
tucionals en relació als projectes de llei de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual. 

En la seva compareixença, el vicedegà del Col·legi de Periodistes de Catalunya remarcà: “ara 
és més important que mai enfortir el periodisme –la independència dels professionals i, per tant, 
les condicions que tenen per dur a terme la seva feina– com a garantia d’una democràcia de 
qualitat”.

Vidal recordà el rebuig del Col·legi de Periodistes al sistema de blocs electorals que “són una 
anomalia europea”, i destacà la tasca duta a terme per la Mesa Sectorial dels Mitjans de Comu-
nicació, una iniciativa inèdita i impulsada, entre d’altres, pel Col·legi de Periodistes que aplega 
govern, organitzacions professionals, universitats, sindicats, patronals i altres entitats implica-
des en el sector de la comunicació amb l’objectiu de sumar esforços davant la crisi.

El Col·legi de Periodistes considera positiu que s’hagi constituït aquesta ponència i que se l’hagi 
convidat a participar-hi, ja que tracta modificacions “fonamentals per a l’espai de comunicació 
català”.

Des del Col·legi també es veu amb bons ulls que la voluntat expressada pel projecte que 
presenta el govern sigui la de reforçar els mitjans de comunicació públics impulsant-ne la 
plena desgovernamentalització i garantir la plena autonomia de la CCMA per assegurar la seva 
independència, neutralitat i objectivitat. En aquest sentit, el Col·legi voldria que l’elecció dels 
membres del consell de govern de la CCMA i del CAC sigui a través de mecanismes que garan-
teixin la pluralitat i la independència política més que no pas una designació per simple majoria. 
Sobre aquest punt, el Col·legi ha remarcat la importància que els candidats a consellers de la 
CCMA i de CAC tinguin una reconeguda experiència professional.

LA mEsA sECTorIAL DEsEnVoLuPA LA sEGonA fAsE DELs TrEBALLs
Seguint l’esquema de treball previst, durant el 2014 la Mesa Sectorial dels mitjans de comu-
nicació de Catalunya ha desenvolupat el document de “Propostes d’actuació davant la crisi del 
sector de la comunicació”. I ho ha fet en un doble vessant. Per una banda amb reunions amb 
responsables de l’Administració amb capacitat per implementar les conclusions dels grups de 
treball i, per l’altre, concretant alguns aspectes del document.
.
Com a elements més rellevants de la tasca duta a terme destaquen la participació de la Mesa 
en els treballs de la direcció general d’Indústria per incloure el sector de la Comunicació dins 
l’àmbit estratègic de les ‘Indústries culturals i basades en l’experiència’, que s’elabora en el 
marc de l’Agenda 2020 i l’Estratègia RIS3CAT d’àmbit europeu.

També s’han impulsat iniciatives de suport als treballadors autònoms, que podran desplegar 
els diferents integrants de la Mesa i s’ha començat a treballar en el Projecte d’actualització del 
Catàleg de les Qualificacions Professionals de Catalunya en l’apartat que fa referència al món 
de la comunicació. En aquest context, destaca la tramesa al secretari d’Ocupació del primer 

01.VIDA
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llistat de perfils professionals del sector de la comunicació, que permetrà als responsables del 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) disposar d’un document per atendre als treballadors del 
sector que passin per les oficines d’aquest organisme.

Finalment, s’han obert línies de treball amb el departament d’Ensenyament per desenvolupar 
programes de formació professional dual. La previsió és que la Mesa Sectorial obri una tercera 
fase de treball per seguir sent un element dinamitzador i de recerca de solucions a la crisi que 
afecta el sector.

noVA DEmArCACIó DE LA CATALunyA CEnTrAL
El 2014 ha estat l’any de la posada en marxa de la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya per oferir servei als  professionals de la comunicació de les comarques 
de l’Anoia, el Bages, el Berguedà, la Cerdanya, Osona i el Solsonès. Les oficines són a la Plana 
de l’Om, número 6, de Manresa, i ocupen 337 metres quadrats. Disposen d’una àmplia sala 
d’actes i/o formació, de dues sales de reunions i una sala d’exposicions oberta a tota la ciutat. 
La Junta de la demarcació es va constituir el 3 de març de 2014 i el 20 de maig es van inaugu-
rar les instal·lacions de la demarcació. Carles Prats, periodista conductor del TN migdia de TV3 i 
membre de la Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya, va oferir la conferència 

“Què ens hi juguem, a Europa?”, pocs dies abans de la celebració dels comicis europeus del 25 
de maig. L’acte fou amenitzat per un concert a càrrec de Carles Cases Trio i va comptar amb 
l’assistència de la degana del Col·legi, Neus Bonet i de l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent.

LA funDACIó JAmEs foLEy Es PrEsEnTA AL CoL·LEGI
El Col·legi de Periodistes de Catalunya va acollir el 14 d’octubre la presentació a Espanya de 
la Fundació James Foley. Una fundació que, en paraules de la seva mare Diane, vetllarà pels 
periodistes que treballen a països en conflicte i per conscienciar de la seva feina.

La presentació de la fundació James foley, que porta el nom del periodista assassinat el mes 
d’agost per l’Estat Islàmic, va anar a càrrec de la seva mare Diane, acompanyada dels periodis-
tes Javier Espinosa, Marc Marginedas i Ricard García-Vilanova. Tots tres segrestats a Síria com 
ell i companys el periodista nord-americà. 

La benvinguda la va fer la Degana del Col·legi de Periodistes, Neus Bonet, que després d’agrair 
la voluntat de la família de fer la presentació a “la Casa dels Periodistes”, va recordar que “no-
més enguany ja hi ha hagut 51 periodistes assassinats a tot el món i més de 120 segrestats per 
intentar exercir la llibertat d’informació”. 

En el decurs de la presentació es va destacar que els objectius de la Fundació són lluitar per la 
llibertat de premsa a zones de conflicte, garantir la defensa jurídica a les zones de captiveri, i 
promoure l’educació entre els joves menys afavorits. En aquest sentit, Diane Foley ha recordat 
que el seu fill tenia passió pels nens pobres i pel periodisme, motius pels quals la fundació 
tractarà d’activar projectes d’aquests dos àmbits. 

01.VIDA
http://www.jamesfoleyfoundation.org
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El Col·legi de Periodistes de 
Catalunya va acollir el 14 d’octubre 
la presentació a Espanya de la 
Fundació James Foley.

ACTEs I EXPosICIons orGAnITzATs 
PEL CoL·LEGI DE PErIoDIsTEs 
DurAnT EL 2014

Gener 2014 
9 de Gener
Els col·legiats Núria Gutiérrez i Ferran Porta, 
guanyadors de les tauletes Samsung per 
participar en l’enquesta de valoració del 
Col·legi.

14 de Gener
Acte: “Síria, quan informar es converteix en 
un conflicte” en suport a les desenes de 
periodistes segrestats a Síria els últims me-
sos. Entre ells, el col·legiat Marc Marginedas, 
d’El Periódico, i Javier Espinosa i Ricard 
Garcia-Vilanova d’El Mundo.

14 de Gener
Nova exposició “37 anys de Ràdio-4”.

15 de Gener
Nova edició de “L’Alcalde respon”, amb 
Xavier Trias.

16 de Gener
“Els mitjans de comunicació públics” nou 
debat del Cicle #Futur amb Cilla Benkö i 
Mònica Terribas.

22 de Gener
El Col·legi de Periodistes lamenta la mort 
d’Ignasi Pujol.

23 de Gener
La Demarcació  de Lleida organitza una 
sessió informativa per resoldre dubtes 
lingüístics en català en línia.

24 de Gener
Missa del dia de Sant Francesc de Sales, 
Patró dels periodistes.

28-29 de Gener
Seminari europeu: “Les eleccions europees i 
el futur de l’euro”.

febrer 2014 
01 de Febrer
Visita guiada a la Torre Bellesguard.

03 de Febrer
Comença la cinquena edició del programa 

“La Premsa a les Escoles”.

05 de Febrer
El Col·legi de Periodistes digitalitza la Hoja 
Oficial del Lunes de Barcelona i la posa a la 
consulta en un repositori obert.

17 de Febrer
Jornada “Muntem una Cooperativa” Les 
Cooperatives en l’àmbit de la comunicació, 
un nou escenari possible.

18 de Febrer
Taula rodona: “Periodisme de Pau i Convi-
vència”, organitzat pel Grup de Periodisme 
Solidari.

19 de Febrer
Lliurament dels V Premis Carles Rahola de 
Comunicació Local.

19 de Febrer
“Llei de seguretat ciutadana, 40 anys cap 
enrere”, nou debat del Grup de Periodisme 
Solidari.

19 de Febrer
Entrega de premis del Concurs Periodístic 
Josep Pernau.

20 de Febrer
El Grup de Treball de Gabinets del Col·legi 
de Periodistes demana més protagonisme 
dels periodistes de fonts en els programes 
electorals.

21 de Febrer
La Demarcació de Lleida  acollirà el servei 
d’assessorament fiscal.

01.VIDA
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21 de Febrer
El president de la Demarcació Lleida, en  
la commemoració de les declaracions 
d’Escarré.

24 de Febrer
RENFE renova l’acord que ofereix un 25% 
de descompte als col·legiats.

27 de Febrer
Cicle #Futur ‘Investigació periodística a la 
carta’, amb David Leigh i Edwy Plenel.

27 de Febrer
Convocats els Premis Micro 2013 a les 
Terres de l’Ebre.

28 de Febrer
Exposició “Espriu. He mirat aquesta terra”, 
nova visita guiada del Grup de Cultura.

març 2014 
02 de Març
El Col·legi de Periodistes celebra l’allibera-
ment d’en Marc Marginedas.

03 de Març
Neus Bonet, nova Degana del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya.

05 de Març
“Periodisme amb futur”, la nova Junta de 
Terres de l’Ebre.

10 de Març
Un reportatge de La Mañana i dos audiovi-
suals de TV3 i Lleida TV premiats als Mila de 
Periodisme.

11 de Març
Descompte per a col·legiats en el 9è Semi-
nari de Comunicació Pública.

13-14 de Març
Jornades: Editors Lab - Col·legi de Periodis-
tes de Catalunya Hackdays.

13 de Març
Entrega dels VII Premis Mila de Periodisme 
per a la Igualtat de Gènere.

13 de Març
Junta de traspàs del Col·legi de Periodistes 
de Catalunya a les Terres de l’Ebre.

17 de Març
Visita dels col·legiats de Lleida al celler Vinya 
els Vilars d’Arbeca.

18 de Març
Jaume Duch explica al Col·legi de Periodis-
tes com seran les eleccions europees 2014.

18 de Març
Debat “Cultura vs crisi: el paper del perio-
disme”, organitzat pel Grup de Cultura del 
Col·legi de Periodistes.

20 de Març
El col·legiat Eliseo Oliveras guanya el Premi 
Ernest Udina a la trajectòria europeista 2014.

21 de Març
Nova edició de la Conferència anual de 
l’alcalde de Lleida.

24 de Març
Inauguració de l’exposició “1714. Notícies 
i propaganda” i la taula rodona “Com es 
genera l’opinió pública?”, moderada pel 
periodista Toni Soler.

27 de Març
“La independència dels mitjans i els perio-
distes”, nou debat del Grup de Periodisme 
Solidari.

27 de Març
Presentació de l’edició exclusiva d’El Heral-
do de Madrid.

27 de Març
Albert Closas i Martí Saballs debaten a #Fu-
tur sobre el periodisme, l’economia i la crisi.

01.VIDA
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30 de Març
Javier Espinosa i Ricard García-Vilanova, 
alliberats.

Abril 2014 
01 d’Abril
L’ex degà del Col·legi, Josep Maria Martí, 
rep la Creu de Sant Jordi en reconeixement 
a la seva tasca professional.

01 d’Abril
Esperança Camps i Empar Marco novel·len el 
tancament de la Ràdio Televisió Valenciana a 

“Vertigen”.

04 d’Abril
El Col·legi de Periodistes participa en el 
Verkami per ajudar a Ricard García-Vilanova.

04 d’Abril
El Bisbe de Lleida rep la nova Junta de la 
Demarcació de Lleida.

24 d’Abril
El Col·legi de Periodistes acull el sisè memo-
rial Paco Candel.

24 d’Abril
“El periodisme de dades”, últim debat del 
Cicle #Futur, amb Nicola Hugues i Mar Cabra.

25 d’Abril
Com informar dels maltractaments infantils. 
Manual d’estil per als mitjans de comunica-
ció, presentació oficial.

27 d’Abril
L’Anuari Mèdia.Cat es presenta al Col·legi de 
Periodistes.

28 d’Abril
“Els objectes parlen”, l’última exposició visita-
da pels col·legiats de Lleida.

maig 2014 
15 de Maig
El llibre “Castor: la bombolla sísmica” es 
presenta a Tortosa.

07 de Maig
El Col·legi de Periodistes i Repsol renoven el 
seu acord de col·laboració.

20 de Maig
Acte de presentació de la Demarcació Cata-
lunya Central del Col·legi de Periodistes.

22 de Maig
El Col·legi de Periodistes acull la Jornada 
col·laborativa: #Datactic2, xarxes per cons-
cienciar sobre l’impacte de l’abstenció a les 
europees.

22 de Maig
Vic escolta “Què ens hi juguem, a Europa?”, 
en els actes d’inauguració de la Demarcació 
Catalunya Central.

Juny 2014 
03 de Juny
El Col·legi de Periodistes de Catalunya 
col·labora amb el Congrés anual de la Global 
Editors Network.

04 de Juny
La Junta de la Demarcació de Lleida es 
reuneix amb el delegat Farré per l’agressió a 
una periodista.

05 de Juny
Com es genera l’opinió pública?, Taula rodo-
na al voltant de l’exposició “1714. Notícies i 
propaganda”, amb Jaume Guillamet, Rafael 
Nadal, Àlex Gutiérrez, Marc Vidal i Toni Soler.

05 de Juny
Acte d’entrega dels X Premis Manuel Váz-
quez Montalbán.

06 de Juny
El Castell de Gardeny es vesteix de gala per 
la Festa dels Periodistes de Lleida.

10 de Juny
El Col·legi de Periodistes signa un conveni 
amb la Conselleria de Cultura per conservar 
arxius personals de periodistes.

01.VIDA
M�dia.Cat
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13 de Juny
Lliurament dels Premis Petxines de la Comu-
nicació 2014.

Juliol 2014 
01 de Juliol
Les exposicions d’El Papus i d’en Perich, a 
Lleida.

02 de Juliol
Jon Lee Anderson, al Col·legi de Periodistes.

14 de Juliol
El referèndum escocès, tema principal del 
dinar-tertúlia amb Esteve Soler, a la Demar-
cació de Lleida.

24 de Juliol
El Col·legi de Periodistes de Catalunya 
obté la llicència CEDRO com a garantia de 
respecte als drets de propietat intel·lectual 
d’autors i editors.

31 de Juliol
El Col·legi de Periodistes signa un conveni 
de col·laboració amb l’Associació de Mes-
tres Rosa Sensat.

setembre 2014 
01 de Setembre
Trobada periodística amb l’eurodiputat d’ICV, 
Ernest Urtasun.

04 de Setembre
Presentació del manual “Gènere i mitjans de 
comunicació. Eines per visibilitzar les apor-
tacions de les dones”. Projecte de Col·legi, 
CAC i Institut Català de les Dones

19 de Setembre
Trobada periodística amb els eurodiputats 
Javier Nart i Juan Carlos Girauta 

octubre 2014 
01 d’Octubre
El Col·legi de Periodistes participa en els 
actes del 150è aniversari del naixement de 
Miquel dels Sants Oliver.

01 d’Octubre
La Demarcació de Girona del Col·legi pren 
part en una iniciativa pionera per millorar la 
gestió del temps.

02 d’Octubre
Trobada periodística amb l’eurodiputat Javi 
López.

03 d’Octubre
La Demarcació de Lleida viatja a Roma i 
Ciutat del Vaticà.

08 d’Octubre
Jornada: “Identitat(s) a Catalunya, 2014”.

08 d’Octubre
Presentada la IX edició del Concurs Periodís-
tic Josep Pernau.

14 d’Octubre
La Fundació James Foley es presenta a 
Catalunya.

17 d’Octubre
Trobada de premsa amb l’eurodiputat Fran-
cesc Gambús.

21 d’Octubre
Experiències viscudes al Nord-Kivu, Repúbli-
ca Democràtica del Congo; “Les dones, les 
més vulnerables del conflicte”, debat del 
Grup de Periodisme Solidari.

21 d’Octubre
Acte en record i homenatge a Paco Candel, 
en el cinquantenari de la publicació -censu-
rada- d’’Els altres catalans”.

23 d’Octubre
El Col·legi de Periodistes acull la presentació 
del Grup de Diaris Digitals de Catalunya.

23 d’Octubre
Lliurats els Premis Mosques de la Informació 
2014.

01.VIDA
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01.VIda 
COl·legIal

24 d’Octubre
Corresponsals de la Catalunya Central 
lamenten que no es valori prou la seva feina.

27 d’Octubre
El Teatre de l’Escorxador de Lleida acull 
l’entrega dels VI Premis Gabinets de Comu-
nicació del Col·legi de Periodistes.

27 d’Octubre
Visita a l’exposició “Cellers: Modernisme 
Cooperativisme” de la Demarcació de Lleida.

28 d’Octubre
Trobada amb l’eurodiputat d’ERC, Josep-Ma-
ria Terricabras (Verds/ALE).

31 d’Octubre
“Inverteix en comunicació”, nova campanya 
del Col·legi de Periodistes.

novembre 2014 
04 de Novembre
Josep Maria Martí, distingit amb el Premi 
Ondas.

05 de Novembre
Entrega dels Premis de Comunicació No 
sexista.

10 de Novembre
Exposició de fotoperiodisme de Nofre Pas-
qual i Sergi Ferrés “Il·lusió. Convicció. Lliber-
tat?” a la Demarcació de la Catalunya Central.

20 de Novembre
La Demarcació de Lleida participa del Pla  
Local per a la Infància.

20 de Novembre
Commemoració dels 25 anys de la caiguda 
del Mur de Berlín en el Cicle #Futur, amb Jo-
sep Maria Font, Llibert Ferri i Pilar Bonet.

21 de Novembre
Trobada amb l’eurodiputat Ernest Maragall.

24 de Novembre
Presentat l’informe sobre el tractament de la 
violència masclista en els mitjans.

24 de Novembre
Entrega del 25è Premi “Pica d’Estats”.

26 de Novembre
Commemoració del Premi Sàkharov 2014.

Desembre 2014 
01 de Desembre
III Concurs de Dibuix Il·lustració de Nadal de 
la Demarcació de Lleida.

02 de Desembre
Lliurament del Premi Jaime Arias a Mediapart.

05 de Desembre
Esmorzar informatiu de premsa amb el dissi-
dent xinès Chen Guangcheng.

05 de Desembre
Els experts en grups feixistes Jordi Borràs i 
Xavier Rius revelen com actua l’extrema dre-
ta espanyolista a Catalunya en una conferèn-
cia a Manresa.

10 de Desembre
El Col·legi continua apostant per la formació 
i obté una subvenció de més de 40 mil euros 
per al Centre de Formació i Desenvolupament 
atorgada per la Generalitat de Catalunya.

17 de Desembre
Trobada amb el president de l’Audiència Pro-
vincial de Lleida.

18 de Desembre
Jornada de reflexió sobre diversitat religiosa i 
el dret a la informació.

23 de Desembre
I Premi Terres de l’Ebre de Periodisme 2014.

01.VIDA
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02.1 
DEMARCACIÓ DE gIRoNA  
VIDA CoL·LEGIAL 

Assemblea General ordinària 
L’Assemblea General anual de la Demarcació de Girona es va celebrar el 15 de maig de 2014, 
amb l’assistència d’una desena de col·legiats. La reunió va servir per parlar dels projectes de 
futur més immediats de la nova Junta de Girona. Els col·legiats assistents també van dir la seva 
i van exposar diferents idees i suggeriments. 

Premis Carles rahola de Comunicació Local 
Els Premis Carles Rahola de Comunicació Local van tenir lloc el 20 de febrer l’Auditori Palau de 
Congressos de Girona. La cinquena edició va comptar amb 73 treballs de 64 autors. 

La sèrie de fotografies “XaropClown”, d’Aniol Resclosa, publicada al Dominical  Diari de Girona 
va aconseguir el Premi Carles Rahola en la categoria de millor fotografia publicada. La sèrie de 
vuit reportatges “Quan l’edat és un plus”, de Bàrbara Julbe, publicats a La Vanguardia, va gua-
nyar en la categoria al millor treball en premsa escrita. El Premi Miquel Diumé al millor treball en 
ràdio se’l va endur la cobertura informativa del judici de La Caritat d’Olot feta per Ràdio Olot. El 
programa de La2 de TVE Tinc una idea, dirigit per Miquel Peralta, va endur-se el Carles Rahola 
al millor treball en televisió amb “La Fageda, una empresa social que funciona”. El premi a la 
millor informació digital va ser per a la revista digital interactiva Proscenim de Dani Chicano. La 
revista L’Arjau de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va guanyar el premi a la millor iniciativa 
de comunicació institucional i, finalment, el jurat va premiar com a millor projecte sobre comu-
nicació la revista Girones, la ciutat i la seva gent, de l’Editorial Gavarres. 

setmana dels rahola
La Segona Setmana dels Rahola, organitzada per la Diputació de Girona i la Demarcació de 
Girona del Col·legi de Periodistes per donar més visibilitat als Premis Carles Rahola de Comu-
nicació Local, es va inaugurar el 10 de febrer amb l’exposició “La feina darrera el premi” i la 
taula rodona “Be Twitter, my friend”, que va comptar amb la participació dels periodistes Xavier 
Graset, Vicent Partal i Clara Jordan. 
La segona taula rodona va reunir Narcís-Jordi Aragó, Joaquim Nadal, Carles Puigdemont i An-
toni Solà, que van debatre sobre “Carles Rahola: l’home, el periodista, el polític”. A més, com ja 
es va fer en l’edició anterior, es va seguir col·laborant amb l’Escola Universitària ERAM a través 
del màster de Fotografia i de l’assignatura de fotoperiodisme. 

mosques de la Informació
L’Àrea de Comunicació dels Mossos d’Esquadra – Regió Policial de Girona; i Ruth Abuin, cap de 
premsa del Festival de Peralada, van rebre el 23 d’octubre les Mosques Borda i Grossa, respecti-
vament. Amb aquests guardons els periodistes gironins premien aquells que més els han facilitat 
la feina (la Grossa) i castiguen els qui els l’han entorpida (la Borda). En la cerimònia, celebrada a 
l’Auditori de la Mercè de Girona, també es va lliurar la Mosca de Sant Narcís als germans Pere, 
Josep i Ramon Brugada, referents internacionals en l’àmbit de les arítmies cardíaques. La Mosca 
del Col·legi, que reconeix trajectòries professionals dins el món periodístic, va ser doble: es va 
lliurar a l’empordanès Enric Frigola, que s’ha dedicat sobretot a la ràdio; i també a la periodista 
Cuca Mascort a títol pòstum, que va morir  prematurament el febrer de 2014 a causa d’un càncer. 

02.LES
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En aquesta edició, les escultures de les Mosques van ser obra de l’artista Clara Oliveras.

Actuacions diverses
La Demarcació de Girona del Col·legi va impulsar i signar, amb l’Ajuntament de Girona i l’en-
titat Ara és l’Hora, el conveni per a l’impuls del segell de Compromís de Puntualitat, que vol 
promoure l’excel·lència en la gestió i els usos del temps en espais de comunicació i partici-
pació compartits. En una primera fase, l’aplicació del segell Compromís de Puntualitat s’aplica 
especialment als actes als quals es convoquen mitjans de comunicació. Per aquest motiu, la 
implicació del Col·legi de Periodistes és clau per difondre el compromís entre el col·lectiu. En 
aquest sentit, el Col·legi dóna suport a qualsevol iniciativa que faciliti la tasca dels periodistes.

La Demarcació de Girona també va participar, a través de la Comissió de Periodisme Solidari, 
en la taula rodona “Què ens diuen els silencis mediàtics?”, i va col·laborar en el cicle de confe-
rències “El 5è poder: el govern de les xarxes socials”, organitzat pel Centre EASY Innova i que 
va comptar, entre altres ponents, amb  Toni Aira, Germà Capdevila,  Xavier Tomàs, Tian Riba i 
Rafel Nadal.

Cal remarcar també les vuit xerrades que es van dur a terme en diversos centres educatius de 
les comarques de Girona dins la campanya “La premsa als instituts” i la cinquena edició del 
Concurs de Nadales Periodístiques, que va comptar amb participació de catorze nens i nenes 
d’entre 3 o 10 anys. El dibuix guanyador, obra d’Ian Viladiu, de 6 anys, va protagonitzar la nadala 
de la Demarcació de Girona, i l’autor va poder escollir llibres per valor de 50 euros a la Llibreria 
22 de Girona, que, com sempre, cedeix part del premi. 

ELs sErVEIs CoL·LEGIALs

Exposicions
La crònica dels canvis. El periodisme a les comarques gironines (1976-2014)
L’exposició, comissariada per Enric Pujol i amb disseny de Marcel Dalmau, es va inaugurar el 21 
de març a la Casa de Cultura de Girona. Projectada i organitzada per la Demarcació de Girona 
del Col·legi de Periodistes –amb el suport de la Diputació de Girona i de la Casa de Cultura de la 
Diputació de Girona–, aquest projecte vol mostrar la importància dels mitjans de comunicació  i 
deixar constància dels fets que han marcat època en cadascun dels períodes en què es pot divi-
dir el temps transcorregut entre el final de la dictadura franquista i l’actualitat. Alhora, vol també 
reflectir quina ha estat l’evolució dels mitjans de comunicació que han recollit aquests fets. 
Després de veure’s a Girona, la mostra ha estat a La Jonquera, Figueres i Blanes. I durant el 
2015 seguirà itinerant per diferents municipis de la demarcació. 

1812-2012: dos segles d’assegurances a la premsa gironina
Entre gener i febrer es va poder visitar  aquesta mostra organitzada i produïda pel Col·legi de 
Mediadors d’Assegurances de Girona i que recollia els aspectes més destacats i curiosos de 
les informacions que havien aparegut sobre el sector de les assegurances a la premsa gironina 
durant aquests 200 anys. 

El Papus. Quan l’humor podia ser delicte
L’exposició, que es va poder veure fins a finals de maig, repassava la trajectòria d’aquesta revista 
humorística, nascuda el 1973 i que va lluitar contra la censura durant la transició. La mostra L’exposició “Perich i Autopista. 

Humor sense peatges” es va poder 
veure a Girona a la tardor.
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estava produïda pel Col·legi de Periodistes a partir de la idea i realització del col·lectiu Tanta Tinta. 

Quinze mirades a dotze mesos. fotografies presentades a la cinquena edició 
dels Premis Carles rahola de Comunicació Local
Entre els mesos de juliol i octubre, la Demarcació de Girona va acollir l’exposició “Quinze mira-
des a dotze mesos”, una selecció de les 147 imatges que es van presentar als Premis Carles 
Rahola de Comunicació Local. La mostra, organitzada per la Demarcació del Col·legi i la Dipu-
tació de Girona, estava integrada per una vuitantena de fotografies que recordaven alguns dels 
fets que van ser notícia entre la quarta i la cinquena edició dels guardons.

Perich i Autopista. Humor sense peatges
Els últims mesos de 2014, la seu de Girona va acollir aquesta exposició produïda per la Fun-
dació Gin. La mostra recull una selecció dels dibuixos que El Perich va publicar en el seu llibre 
Autopista (1971) i que, malgrat el pas del temps, no han perdut vigència. 

Cursos
Al llarg del 2014 s’han continuat programant a la seu de Girona del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya alguns dels cursos oferts pel Centre de Formació i Desenvolupament. 

sopar de Periodistes
Una quarantena de periodistes van participar en la sisena edició d’aquest sopar, que va tenir 
lloc a Can Vehí, a Sarrià de Ter. El Col·legi va assumir una part del cost de l’àpat dels col·legiats 
assistents.

02.2 
DEMARCACIÓ DE llEIDA
VIDA CoL·LEGIAL

Com resoldre dubtes lingüístics en català en línia
La Demarcació de Lleida va organitzar una sessió sobre “Eines i recursos lingüístics a la xarxa”, 
a càrrec del  Consorci de Normalització Lingüística. 

Entregats els premis del Concurs Periodístic Josep Pernau 
El Saló de Plens de la Paeria va acollir el 17 de febrer l’entrega de premis de la vuitena edició 
del Concurs Periodístic Josep Pernau, amb la presència del president de la Demarcació de 
Lleida, Josep Lluís Cadena, president també del jurat. 

El president de la Demarcació de Lleida, en la commemoració de les 
declaracions d’Escarré 
L’acte va comptar amb la presència del director de l’IEI, Josep M. Solé i Sabaté, i Teresa Carre-
ras, comissària dels actes de la Commemoració del 50è aniversari de les declaracions de l’abat 
Escarré a Le Monde.

El grup de periodistes lleidatans  
al Coliseum romà.

02.LES
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Visita del Col·legi de Periodistes a l’exposició “Catalunya i la Guerra de 
successió” 
Un grup de col·legiats i col·legiades va visitar l’exposició “Catalunya i la Guerra de Successió”, 
exposició itinerant que commemora el Tricentenari de la Guerra de Successió. 

Xerrada sobre les xarxes socials i els aspectes jurídics
Quins comentaris, fotos o altres continguts es poden penjar a les xarxes socials sense tenir 
problemes legals? Ramon Arnó, advocat lleidatà especialista en protecció de dades, va tractar 
d’aquests aspectes en una xerrada al Col·legi. 

Entrega dels VII Premis mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere a Lleida 
El president de la Demarcació de Lleida, Josep Lluis Cadena, juntament amb l’alcalde de Lleida, 
Àngel Ros, i la regidora de Drets Civils, M. Rosa Ball, van presidir l’acte de lliurament del VII 
Premi Mila. 

Visitem el celler Vinya Els Vilars d’Arbeca 
Antonio Aldomà, propietari del celler, situat a la població d’Arbeca, a la comarca de Les Garri-
gues, va presentar a un grup de col·legiats el seu petit negoci vitivinícola.

Visita a l’exposició “Català-roca. retrats” 
Un grup de col·legiats va visitar l’exposició “Català-Roca. Retrats” al Museu Morera de Lleida, 
un recull de retrats de Francesc Català-Roca, figura cabdal en la història de la fotografia con-
temporània. . 

La nova Junta de la Demarcació es presenta a les institucions lleidatanes
La nova Junta de la Demarcació de Lleida ha visitat diverses institucions lleidatanes per explicar 
les seves propostes i objectius de cara als 4 anys vinents de la seva legislatura. 

nova edició de la Conferència anual de l’alcalde de Lleida 
El Parc Tecnològic i Agroalimentari de Lleida va acollir la 16a edició de la Conferència anual de  
l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, organitzada per la Demarcació de Lleida. 
Enguany la conferència va introduir la novetat, anunciada pel president de la Demarcació Lleida, 
Rafa Gimena,  que quatre col·legiats farien una roda de preguntes a Ros per generar més feed-
back, va comentar Gimena, i per donar més protagonisme als col·legiats. 

“Els objectes parlen”, exposició visitada pels col·legiats de Lleida 
Un grup de col·legiats van visitar l’exposició “Els objectes parlen”, integrada exclusivament per 
obres del Museo Nacional del Prado, en concret creacions artístiques de figures de primer ordre 
dins del panorama artístic europeu dels segles XV al XIX. 

Presentació de “Dones de ràdio”, de sílvia Espinosa 
La col·legiada Sílvia Espinosa va presentar el 30 d’abril a Lleida el seu llibre “Dones de ràdio. 
Les primeres locutores de Catalunya”, acte on la demarcació de Lleida va participar-hi com a 
coorganitzador. L’autora va definir el llibre com la part més humana de la seva tesi. 

Darfur vist per l’objectiu del fotògraf de l’onu Albert González  
Albert González farran, que treballa a Darfur des de novembre de 2009, va compartir amb els 
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col·legiats de Lleida la seva experiència com a fotògraf de UNAMID, una de les missions de pau 
de Nacions Unides més grans del món. A través de les seves instantànies, González va mostrar 
tres estadis d’aquesta zona del Sudan: el conflicte, la postguerra i el dia a dia.

Èxit de convocatòria del Col·legi amb Pedro J.ramírez 
Pedro J. Ramírez no va decebre en la seva intervenció durant el dinar-tertúlia organitzat per la 
Demarcació de Lleida. Sobre el periodisme, va apel·lar que de nou la professió serveixi al ciu-
tadà. Ramírez va titllar d’intolerable que en el sector periodístic s’abusi de la crisi per tenir-nos 
de genolls.

La Junta de la Demarcació es reuneix amb el delegat farré per l’agressió a una  
periodista 
Membres de la Junta de la Demarcació de Lleida del Col·legi es va reunir amb el delegat de 
la Generalitat de Catalunya, Ramon Farré i la directora dels Serveis Territorials d’Interior, Anna 
Miranda, per demanar protocols i mesures que garanteixin la seguretat dels periodistes durant 
la cobertura informativa de manifestacions i activitats similars. 

El Castell de Gardeny acull la festa del Periodistes
Divendres 6 de juny es va celebrar la tradicional Festa dels Periodistes de Lleida amb la presèn-
cia de la degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Neus Bonet. La trobada es va iniciar 
amb una visita guiada al Castell de Gardeny. 

Dinar-tertúlia amb Esteve soler per parlar del referèndum escocès 
Esteve Soler, especialitzat en periodisme internacional, va explicar durant el dinar-tertúlia les vi-
cissituds d’escriure un llibre per encàrrec sobre el procés independentista d’Escòcia on sobretot 
va parlar amb la gent del carrer per evitar paral·lelismes massa simples

“Lunch&English”, la nova activitat del de la Demarcació de Lleida 
A l’octubre es va iniciar la nova activitat formativa programada pel Col·legi de Periodistes, el 

“Lunch&English”, que té per objectiu millorar l’expressió oral en llengua anglesa. 

La Demarcació de Lleida viatja a roma i Ciutat del Vaticà
L’acte central d’aquesta sortida lúdica-cultural fou l’Audiència pública amb el Papa Francesc a 
la Plaça de Sant Pere del Vaticà. També cal destacar la visita a la Sala de la Stampa de la Santa 
Seu, les instal·lacions de Ràdio Vaticà, la Basílica de Sant Pere i els Museus Pontificis. 

Presentada la IX Edició del Concurs Periodístic Josep Pernau 
El president de la Demarcació de Lleida, Rafa Gimena i el Regidor d’Educació i Infància, Jesús 
Castillo, presenten en roda de premsa la IX edició del Concurs Periodístic Josep Pernau per a 
l’alumnat d’ESO, batxillerat i cicles formatius. 

Visita a l’exposició “Cellers: modernisme+Cooperativisme”
L’exposició “Cellers: modernisme+Cooperativisme 1918-1923” mostra diferents mirades i 
aproximacions a aquests edificis prenent com a fil conductor els arquitectes i les persones que 
els van viure o que encara els viuen. 
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Entregats els guardons dels VI Premis Gabinets de Comunicació 
L’Hospital de Sant Celoni, la Confederació de Comerç de Catalunya i Jaume Duch van ser els 
guardonats dels VI Premis Gabinets de Comunicació que anualment el CPC organitza i que per 
primera vegada, es van entregar a Lleida per acostar els premis al territori. 

Entrega del 25è Premi ‘Pica d’Estats’
La commemoració del 25è aniversari del Premi Turístic Internacional Pica d’Estats es va cele-
brar amb la presència de membres del Col·legi, com el president de la Demarcació de Lleida i 
un representant de la Junta de Govern que formen part del jurat. 

El president de la Demarcació, jurat del Guardó romanico d’or
El president Rafa Gimena va assistir a l’entrega d’aquests guardons, on es va premiar la cuinera 
Carme Ruscalleda, el Doctor en Biologia Enric Herrero i l’oli de la Cooperativa de la Palma d’Ebre. 

III Concurs de dibuix il·lustració de nadal
El Col·legi de Periodistes convoca la tercera edició d’aquest concurs per il·lustrar la postal de 
Nadal que la demarcació enviarà als seus col·legiats. 

Els periodistes de Lleida participen en una sessió formativa sobre diversitat 
religiosa
Un total de 15 periodistes de la Demarcació de Lleida van assistir a la sessió formativa sobre 
diversitat religiosa per a periodistes, organitzada conjuntament amb la Direcció General d’Afers 
religiosos (DGAr)i amb la col·laboració de la regidoria de Drets Civils, Cooperació i Igualtat.

Trobada amb el president de l’Audiència Provincial de Lleida
Francesc Segura, president de l’Audiència Provincial de Lleida, recomanarà als jutges lleidatans 
que permetin enregistrar muts en començar els judicis per afavorir als periodistes la captació 
d’imatges del dia. La Demarcació de Lleida va organitzar una reunió amb el president de l’Au-
diència amb la finalitat de comentar i estudiar la manera d’introduir millores en les condicions 
de treball dels periodistes a les dependències judicials. 

Jornada de reflexió sobre diversitat religiosa i el dret a la informació
La Sala Jaume Magre va acollir la Jornada de diàleg sobre la diversitat religiosa i el dret a la 
informació, que va comptar amb la participació del catedràtic de filosofia i teologia, francesc 
Torralba, i la periodista Laura fanals, del Diari de Girona i membre de la Junta de Govern del 
CPC, experta en el tractament informatiu del fet religiós.

02.3 
DEMARCACIÓ DE TARRAgoNA
VIDA CoL·LEGIAL

Conferències dels alcaldes
L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, va inaugurar el 29 de gener el cicle de compa-
reixences dels principals alcaldes del Camp de Tarragona, que cada any, a excepció dels anys 
d’eleccions municipals, organitza el Col·legi. En aquesta ocasió, hi van participar els alcaldes 
de Tarragona (29 de gener), Cambrils (4 de febrer), Valls (19 de febrer) i Reus (24 de febrer).
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“Experiència de Periodista”
La periodista d’informatius de Televisió de Catalunya, Fàtima Llambrich, va inaugurar el 8 de 
maig una nova edició del cicle de conferències “Experiència de Periodista”. 
També hi van participar el popular comunicador Antoni Bassas (9 de maig), i el veterà Josep 
Martí Gómez (15 de maig). 

L’objectiu del cicle de conferències, que es feia per sisè any consecutiu, era que reconeguts 
professionals dels mitjans de comunicació posessin a l’abast del públic la seva visió del món de 
la comunicació i la vivència personal del procés d’informació pública. 

Exposicions 
Exposició sobre l’abat Escarré 
L’exposició “Premsa i dictadura: l’abat Escarré a Le Monde”, es va poder visitar entre el 13 i el 
28 de novembre al Centre Tarraconense El Seminari. La mostra, que constava de nou plafons 
informatius i exemplars originals de la premsa estrangera i espanyola de 1963, commemorava 
els 50 anys de les declaracions en contra de la dictadura franquista que l’abat de Montserrat, 
Aureli Maria Escarré, va fer al periodista José Antonio Novais per al diari francès Le Monde. 

festa de les Petxines de la Informació
El periodista Enric Pujol (Tarragona, 1954) va ser distingit amb la Petxina Daurada que atorga la 
junta de la Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, en el marc de la 22a 
edició de la Festa de les Petxines de la Informació, celebrada el 13 de juny al Centre d’Art Cal Massó  
de Reus.
D’altra banda, l’Associació provincial de paràlisi cerebral de Tarragona “La Muntanyeta” va ser 
guardonada amb la Petxina Oberta. La Petxina Tancada va recaure en Javier Ruiz, jutge-degà 
dels Jutjats de Reus.

Altres 
Taula rodona sobre les Eleccions Europees
La presidenta de la Demarcació, Sara Sans, va moderar el 14 de febrer una taula rodona de periodistes 
en el marc de la jornada “Els reptes de les eleccions al Parlament”, impulsada per Oficina del Parlament 
Europeu a Barcelona. La taula rodona va comptar amb la participació de  Martí Anglada, ex corresponsal 
de TV3 a Brussel·les, Carme Colomina, ex corresponsal de Catalunya Ràdio a Brussel·les i cap d’Interna-
cional del diari Ara i Xavier Graset, presentador de “L’Oracle”, a Catalunya Ràdio. 

sara sans és reelegida presidenta de la Demarcació
El 5 de març, la Junta Electoral Central va acordar proclamar la candidatura encapçalada per 
Sara Sans a les eleccions col·legials a la Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes. 
L’11 de març es va produir el traspàs de poders i càrrecs entre la junta sortint i l’entrant, i el 19 
de març va prendre possessió Marc Càmara, ocupant el càrrec de secretari, que havia quedat 
vacant.

Debat amb els candidats a les eleccions europees
La Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes i la Facultat de Ciències Jurídiques de la 
Universitat Rovira i Virgili (URV), amb la col·laboració de l’Associació de Periodistes Europeus de 
Catalunya (APEC), van organitzar el 9 d’abril un debat amb candidats a les eleccions europees, 
moderat pel col·legiat Ricard Lahoz.

02.LES
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Taula rodona sobre innovació al sector turístic
El 12 de juny, la presidenta de la Demarcació, Sara Sans, va moderar la taula rodona “Cinc empreses 
d’innovació en empreses del sector turístic”, organitzada per l’MBA de la Universitat Rovira i Virgili.

Jornada de Comunicació Local 2.0 d’Altafulla
El vocal de la junta de la Demarcació de Tarragona del Col·legi, Esteve Giralt, va moderar el 18 
d’octubre la taula rodona “Com actuar en les organitzacions davant una crisi 2.0?”, en el marc 
de la tercera edició de la Jornada de Comunicació Local 2.0. 

Trobada de nadal
La tradicional trobada de Nadal amb els col·legiats i col·legiades va incloure, el 18 de desembre, 
la presentació de la memòria de les activitats de 2014.

ELs sErVEIs CoL·LEGIALs

Cursos
Durant l’any es van realitzar dos cursos del Centre de Formació i Desenvolupament del Col·legi 
de Periodistes. Hi van assistir 20 persones.

Guia de la comunicació
L’11 de juliol es va presentar la “Guia de la comunicació de les comarques de Tarragona i les 
Terres de l’Ebre 2014”, editada en format llibret per la Demarcació de Tarragona del Col·legi 
de Periodistes. Es van editar 1.200 exemplars d’aquesta guia, que mitjançant diferents blocs 
divideix de manera senzilla i intuïtiva la relació de mitjans de comunicació que operen a la de-
marcació, segons el seu suport (premsa escrita, diaris digitals, publicacions comarcals i mitjans 
audiovisuals), així com els contactes d’entitats, empreses, organismes i administracions.

Jornades i tallers formatius i divulgatius 
sessió en streaming sobre les eleccions europees
El Col·legi de Periodistes i l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona van organitzar el 18 de març la 
sessió informativa “Com seran les eleccions europees 2014?”. A Tarragona es va poder seguir a través 
del servei de streaming. 

Jornada jurídica per a periodistes 
La Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes i el Centre Europe Direct van organitzar el 27 
de març una jornada de formació per a periodistes, sota el títol “L’ABC de la Unió Europea davant les 
eleccions del 25 de maig de 2014”. 

Jornada formativa sobre el món casteller
La Demarcació de Tarragona i la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya van organitzar el 19 
de juny una sessió formativa per facilitar coneixements bàsics i eines als periodistes que han d’informar 
sobre els castells. 

Jornada sobre el tractament de la violència masclista 
La Demarcació de Tarragona i el departament de Polítiques d’Igualtat de  l’Ajuntament de Tarragona, amb 
la col·laboració de l’Associació de Dones Periodistes, van impulsar el 24 de novembre una jornada sobre 
el tractament de la violència de gènere als mitjans de comunicació. Entrega de guardons de la Festa 

de les Petxines 2014 a Enric Pujol i 
l’Associació “La Muntanyeta”. 
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Jornada sobre transport i mobilitat sostenible
La Demarcació de Tarragona, els ajuntaments de Tarragona i Reus i la Universitat Rovira i Virgili van 
organitzar el 26 de novembre aquesta jornada, amb l’objectiu d’oferir una contextualització dels Plans de 
Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS). 

Altres 
Guia repsol
Tots els col·legiats i col·legiades van poder recollir a la seu de Tarragona un exemplar gratuït de la Guia 
Repsol 2014.

servei d’assessorament laboral
Cinc col·legiats van fer ús el 30 de gener del servei d’assessorament laboral programat a la nostra seu.

Premsa als instituts
Entre el 20 de febrer i el 27 de març, es van realitzar vuit conferències sobre la professió periodística a 
centres de secundària del Camp de Tarragona, en el marc del programa “La Premsa als Instituts”.

signatura de l’acord de col·laboració amb repsol
La presidenta de la Demarcació de Tarragona del Col·legi, Sara Sans, i el responsable de Comunicació de 
Repsol a Tarragona, Josep Bertran, van oficialitzar el 7 de maig la renovació de l’acord de col·laboració 
entre ambdues entitats per a l’any 2014. 

sopar i castell de focs artificials
Una trentena de col·legiats i acompanyants van gaudir el 4 de juliol d’un sopar a bord d’una tradicional 
barca de pesca, des de la qual van poder contemplar el castell de focs del Concurs Internacional de Focs 
Artificial “Ciutat de Tarragona”. L’activitat gratuïta va ser fruit de l’acord de col·laboració entre la Demar-
cació de Tarragona i Repsol. 

Visita guiada a la Cooperativa falset-marçà
Una desena de col·legiats i acompanyants van assistir el 13 de setembre a la visita guiada a les instal·la-
cions de la Cooperativa Falset Marçà.

sopar-tertúlia amb la periodista rosa m. Bosch
La periodista de La Vanguardia Rosa Mari Bosch va ser la convidada a aquest sopar tertúlia, organitzat 
pel grup de periodistes La Canallesca amb la col·laboració de la Demarcació de Tarragona del Col·legi. 

02.4 
DEMARCACIÓ DE lES TERRES DE l’EbRE
EL CoL·LEGI

La nova Junta pren el relleu.
L’any 2014 neix marcat per les eleccions a nova Junta en el Col·legi de Periodistes i en ca-
dascuna de les seves demarcacions. A les Terres de l’Ebre, la candidatura Periodisme de futur, 
encapçalada per la corresponsal a Tortosa de la Cadena Ser, sílvia Tejedor, pren el relleu, junt 
amb un equip de joves periodistes del territori que treballen en els mitjans locals: Joan Josep 
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Carot, vicepresident, sofia Cabanes, secretària, rosa Garcia, tresorera, roser royo, primer 
vocal i Andreu Caralt, vocal segon.

El 14 de març es fa l’acte de traspàs de juntes  i el 22 de juny té lloc la 1a Assemblea General. 
Entre els nous projectes d’aquesta candidatura cal remarcar la creació d’un nou premi de perio-
disme a Terres de l’Ebre anual i la concessió d’una beca biennal per a un treball d’investigació.

L’últim i el primer dels Premis micro
El 23 de març té lloc el lliurament dels guardons dels Premis Micro 2013, que recauen en 
l’empresa ESCAL-UGS –pel que fa al Micro Tancat- i a la Plataforma Ciutadana en Defensa de 
les Terres del Sènia –pel que fa al Micro Obert-, ambdues entitats, als antípodes pel que fa a 
la transparència informativa en l’assumpte del projecte Castor. En aquest acte coincideixen les 
presidentes Amparo moreno, de la junta sortint, i sílvia Tejedor, de la nova junta. La tortosina 
maricel Chavarria, cap de secció de cultura de La Vanguardia, és convidada a l’acte. Així doncs, 
els veterans Premis Micro, en la seva vuitena edició, marquen el comiat de la Junta sortint i 
donen la benvinguda a la Junta entrant.

Les activitats organitzades per la Junta
Al llarg del 2014, la demarcació organitza diferents activitats. La primera té lloc el 15 de maig 
amb la presentació del llibre “Castor: la bombolla sísmica”, per part del seu autor, el periodista 
Jordi marsal. Un tema periodístic d’àmbit estatal que està de plena actualitat. 

El 18 d’octubre es fa el  curs “Iniciació al reportatge gràfic”, que tindrà la seva continuïtat a 
principis d’aquest 2015.

A dos dies del 9N, el col·legiat Oriol Gracià, ofereix una conferència sobre el procés polític es-
cocès, fent comparances amb el cas català. 

Finalment, el 18 de desembre, la demarcació col·labora en l’organització i difusió de la visita  
organitzada pel Bisbat de Tortosa a l’Arxiu Capitular de la ciutat.

Els Col·legiats
Al llarg de l’any, els col·legiats de les Terres de l’Ebre demostren que, per combatre la precari-
etat de la professió, es poden desenvolupar també altres eines i recursos. 

Així, l’oriol Gracià, que durant el 2013 ja va fer un documental sobre els kurds de Síria, titulat 
“The Silent Revolution”, durant el 2014 sorprèn altre cop la professió desenvolupant una ruta 
turística per Escòcia mentre envia reportatges i notícies sobre el procés escocès cap a la inde-
pendència. 

D’altra banda, el periodista Andreu Caralt, que treballa al Diari de Tarragona, enceta, junt amb 
l’antropòloga maite Hernàndez, un projecte de visites guiades per les Terres de l’Ebre, www.
terreenlla.com, relacionades amb la guerra civil, aprofitant així la seva experiència en el  digital 
Diari de Guerra del que també n’és l’autor. 
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Mentrestant, la col·legiada Anna zaera, junt amb neus Barberà, dóna un impuls extraordinari 
al seu innovador digital www.surtdecasa.cat que, amb només cinc anys d’existència, es va 
ampliant de forma constant per Catalunya. El 6 de novembre rep el Premi Bones Pràctiques 
de Comunicació no Sexista 2014, que atorga l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya 
i, aviat, veurà la llum la seva edició gironina i se sumarà a la comunitat de mitjans + Vilaweb.

Finalment, durant el 2014 la demarcació es veu fortament sacsejada per la mort, a 56 anys,  del 
company Joan Anfruns, després de patir la malaltia de l’ ELA. Joan Anfruns era col·legiat de 
la demarcació des de l’any 1990, amb una llarga experiència professional en el mitjà radiofònic 
tortosí.

02.5 
DEMARCACIÓ DE lA CATAlUNyA CENTRAl

El 2014 ha estat l’any de la posada en marxa de la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya per oferir servei als  professionals de la comunicació de les comarques 
de l’Anoia, el Bages, el Berguedà, la Cerdanya, Osona i el Solsonès. Les oficines són a la Plana 
de l’Om, número 6, de Manresa, i ocupen 337 metres quadrats. Disposen d’una àmplia sala 
d’actes i/o formació, de dues sales de reunions i una sala d’exposicions oberta a tota la ciutat. 
La junta de la demarcació es va constituir el 3 de març de 2014.

XErrADEs
20, 21 i 22 de maig:  
El periodista Carles Prats parla a manresa, Vic i Igualada sobre Europa 
El dia 20 de maig es van inaugurar les instal·lacions de la Demarcació Catalunya Central.  Carles 
Prats, periodista i conductor del TN migdia de TV3, i membre de la junta de govern del Col·legi 
de Periodistes de Catalunya, va oferir la conferència “Què ens hi juguem, a Europa?”, pocs dies 
abans de la celebració dels comicis europeus del 25 de maig. L’acte fou amenitzat per un concert 
a càrrec de Carles Cases Trio i va comptar amb l’assistència de la degana del col·legi, Neus Bonet.
El dia 21 de maig, es va repetir la xerrada a la sala Segimon Serrallonga, de Vic, i el dia 22, a 
l’Ateneu Igualadí. Per donar la benvinguda a la demarcació també es va organitzar a Igualada 
el cicle de conferències “El periodisme, avui” que va consistir en la presentació del llibre “Vint 
i Ramon Barnils” i la projecció del documental “Barnils tal com raja” (15 de maig) i el debat 

“Present i futur dels mitjans de proximitat” (26 de maig).

17 de juny: 
Xerrada del periodista manel Alías sobre ensenyament, a Berga
La Demarcació Catalunya Central va estrenar la seva activitat al Berguedà amb la conferència “El 
reptes del món educatiu a Catalunya, la perspectiva d’un periodista a les aules”, que es va celebrar 
a la biblioteca Ramon Vinyes i Cluet, de Berga. La xerrada va anar a càrrec de Manel Alías, perio-
dista dels serveis informatius de TV3 especialitzat en ensenyament.

18 de juny: 
El ninotaire manel fontdevila explica la seva sortida d’El Jueves, a manresa
Manel Fontdevila va explicar com va plegar de la revista satírica El Jueves amb vuit companys més El periodista ebrenc Jordi Marsal 

s’ha convertit en un expert sobre
el projecte Castor després de la
publicació del seu llibre sobre  
el tema.
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després que no arribés al quiosc el número que duia a la portada el rei Joan Carles I passant al 
seu fill Felip una corona plena de fems. La xerrada duia per títol “Manel I les reials conviccions”.

18 de setembre:  
Conferència a càrrec del veterà periodista Antonio franco
El periodista Antonio Franco va ser l’encarregat d’oferir la conferència inaugural de l’exposició 

“Premsa i dictadura: l’abat Escarré a Le Monde”. Franco va parlar de l’exercici de la professió pe-
riodística durant el franquisme. A l’acte hi va participar la presidenta de l’Associació de Periodistes 
Europeus de Catalunya (APEC), Teresa Carreras, i el pare Pius-Tragán, monjo de Montserrat.

13 de novembre: 
Jordi Pons parla de “L’off the record del 9n”
El periodista de Guardiola de Berguedà, Jordi Pons, que integra l’equip de la secció de Política del 
servei d’informatius de TV3 va relatar com havia viscut com a professional el procés informatiu 
previ a la consulta del 9N. L’acte es va celebrar a la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet de Berga.

25 de novembre: 
sergi reboredo, l’experiència de ser fotoperiodista
El fotoperiodista Sergi Reboredo,  expert en fotografia de viatges i reportatges socials, va oferir la 
conferència “Ser Fotoperiodista, avui”. Reboredo ha publicat a les revistes més prestigioses del 
sector, com National Geographic i Lonely Planet. També ha col·laborat amb l’agència EFE i ha 
exposat en diverses ocasions.

EXPosICIons
maig 2014: 

“suppaduppa. Toy Photography a la xarxa”
Aquesta va ser la primera exposició que va acollir la nostra demarcació. El Toy Photography és 
un corrent on joves de tot el món posen davant la seva càmera els seus ninots actors i creen una 
vinyeta o tira còmica semblant a la que podem trobar en qualsevol diari, donant vida a objectes 
inanimats. Suppaduppa és una exposició creada per David Cubero. 

setembre 2014: 
“Premsa i dictadura: l’Abat Escarré a Le monde”
L’exposició, organitzada per l’Associació de Periodistes Europeus de Catalunya (APEC), era un 
repàs del paper que va jugar l’abat de Montserrat Aureli Maria Escarré en defensa de la identitat 
catalana amb motiu del 50è aniversari de les declaracions que va fer a Le Monde.  El 14 de 
novembre de 1963 el diari francès publicava a la portada l’entrevista que li havia fet el seu corres-
ponsal a Madrid, el periodista José Antonio Novais. Era la primera veu eclesiàstica de la jerarquia 
espanyola que es posicionava públicament en contra de la dictadura de Franco.

novembre 2014:  
“Il·lusió. Convicció. Llibertat?”
El periodista Nofre Pasqual i el realitzador audiovisual Sergi Ferrés van fotografiar les mobilitzaci-
ons ciutadanes de les diades de 2012, 2013 i 2014. El resultat del treball són trenta fotos que es 
recullen en aquesta exposició que s’autodefineix com una crònica gràfica d’un procés impulsat per 
la societat civil per decidir el seu futur. Aquesta mostra s’ha estrenat a Manresa amb el suport de 
la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes. El dia 20 de maig es van inaugurar 

les instal.lacions de la Demarcació 
de la Catalunya Central. 
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Cursos DE formACIó
De setembre a desembre, la Demarcació Catalunya Central ha organitzat tres cursos de formació 
en l’àmbit de la comunicació corporativa: “Com mesurar l’èxit a les xarxes socials: Social Media 
ROI”, “Gabinets de Comunicació 2.0: eines i gestió” i “Elaboració d’un pla de comunicació”.  El 
fet de disposar d’una seu del col·legi al territori facilita la possibilitat que els professionals de 
la comunicació millorin les seves competències amb professorat d’alta qualificació estalviant-se 
desplaçaments. 

TroBADEs
24 d’octubre:  
Trobada de corresponsals
Els periodistes Núria Bacardit (TV3), Isaac Vilalta (Catalunya Ràdio), Estefania Escolà (Agència 
Catalana de Notícies, ACN) i Alba Felip (La Vanguardia), van compartir en una mateixa taula els 
neguits laborals que viuen com a corresponsals amb altres periodistes en la trobada organitzada 
a la seu de la demarcació. Tots ells van coincidir que els seus caps compren les notícies tòpiques 
i típiques, que el territori està diluït dins de Barcelona i que té més pes Girona o Lleida que no pas 
Manresa. 

CoL·LABorACIons  
Pessics de Vida
El Centre Cultural El Casino de Manresa i la Demarcació Catalunya Central ha organitzat conjun-
tament “Pessics de Vida”, un cicle d’entrevistes obertes al públic en les quals periodistes de la 
Catalunya central conversen amb personalitats de primer ordre del país. El sociòleg Salvador Giner 
va ser entrevistat pel periodista Salvador Redó, el 29 d’octubre;  La doctora i política Montserrat 
Tura pel periodista i director d’El 9 NOU, Jordi Molet, el 12 de novembre i  el periodista Jaume 
Barberà  per l’emprenedor de comunicació Dani Sala, el 26 de novembre.

El cara a cara del 9n, a manresa
La Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Man-
resa van organitzar conjuntament el 22 d’octubre un cara a cara entre Susana Beltrán, professora 
de Dret Internacional Públic a la Universitat Autònoma de Barcelona i vicepresidenta de Societat 
Civil Catalana i Josep Maria Vilajosana, Catedràtic de Filosofia del Dret, degà de la Facultat de Dret 
de la Universitat Pompeu Fabra i coordinador del col·lectiu Praga.

Xerrada sobre l’extrema dreta
El fotoperiodista Jordi Borràs i el periodista Xavier Rius van explicar els resultats dels seus treballs 
periodístics en la xerrada «L’extrema dreta espanyolista davant del procés independentista». Bor-
ràs és un de les persones més coneixedores de la realitat dels grups feixistes al nostre país i Xavier 
Rius és dels que més saben com actuen aquests grups a la Catalunya Central. La conferència va 
ser organitzada conjuntament per Manresainfo.cat i la Demarcació Catalunya Central del Col·legi 
de Periodistes el dia 11 de desembre i va omplir la sala d’actes de la seu.

02.LES
Manresainfo.cat
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Durant l’any 2014 s’han produït 237 altes i 210 baixes (129 voluntàries, 18 defuncions i 63 per 
morositat). El creixement final a nivell estadístic ha estat de 27 col·legiats.

Aquesta és la composició de col·legiats i col·legiades per categories i demarcacions a 31 de 
desembre de 2014:

TOTAL BARCELONA

3.023

313
JUBILAT

1.591
SÈNIOR ACTIU

844
JOVE

275
SÉNIOR NO ACTIU

COL·LEGIATS/DES
DE LA DEMARCACIÓ
DE BARCELONA

TOTAL CATALUNYA CENTRAL

136

7
JUBILAT

65
SÈNIOR ACTIU

54
JOVE

10
SÉNIOR NO ACTIU

COL·LEGIATS/DES
DE LA DEMARCACIÓ
DE CATALUNYA CENTRAL

TOTAL GIRONA

287

14
JUBILAT

183
SÈNIOR ACTIU

62
JOVE

28
SÉNIOR NO ACTIU

COL·LEGIATS/DES
DE LA DEMARCACIÓ
DE GIRONA

TOTAL LLEIDA

146

7
JUBILAT

98
SÈNIOR ACTIU

33
JOVE

8
SÉNIOR NO ACTIU

COL·LEGIATS/DES
DE LA DEMARCACIÓ
DE LLEIDA

TOTAL TARRAGONA

223

16
JUBILAT

116
SÈNIOR ACTIU

70
JOVE

21
SÉNIOR NO ACTIU

COL·LEGIATS/DES
DE LA DEMARCACIÓ
DE TARRAGONA

TOTAL TERRES DE L’EBRE

43

5
JUBILAT

22
SÈNIOR ACTIU

11
JOVE

5
SÉNIOR NO ACTIU

COL·LEGIATS/DES
DE LA DEMARCACIÓ
DE TERRES DE L’EBRE
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DEMARCACIONS

3.858

3.023
BARCELONA

287
GIRONA

43
TERRES DE L’EBRE

146
LLEIDA

223
TARRAGONA

136
CATALUNYA CENTRAL

COL·LEGIATS/DES
PER DEMARCACIONS

1.767
DONES

TOTES 

3.858

2.091
HOMES

COL·LEGIATS/DES
PER SEXES

Aquesta és la relació de col·legiats/des traspassats durant l’any 2014:
 » Enrique Alcat Guerrero
 » Maria Alonso Canals
 » Vicente J. Amiguet Úbeda
 » Joan Anfruns Badia
 » Juli Bou Gibert
 » Ferran Caralt Fernández
 » Llorenç de Otero Soler
 » Enric Francès Deulofeu
 » Pascual Gómez Aparicio
 » José María Hernández Pijuan
 » Cuca Mascort Boixeda
 » José María Milagro Pascual
 » César Molinero Santamaría
 » Glòria Olivé Calmet
 » Josep Maria Pàmies Soler
 » Ignasi Pujol Llordés
 » Aurelio Rus Ruiza
 » Rafael Villa Chacón

EVOLUCIÓ COL·LEGIACIÓ 2010-2014

  Inicial Altes Baixes Total Increment

2010 3.716 114 135 3.695 -21

2011 3.695 220 230 3.685 -10

2012 3.685 305 270 3.720 35

2013 3.720 325 214 3.831 111

2014 3.831 237 210 3.858 27
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L’InsTrumEnT DE PArTICIPACIó DELs CoL·LEGIATs I CoL·LEGIADEs En LA VIDA DE LA 
InsTITuCIó són ELs GruPs DE TrEBALL, oBErTs A ToTs ELLs. 
En AQuEsTs GruPs DE TrEBALL Es ProPosEn I PrEnEn formA LEs ACTIVITATs DEL 
CoL·LEGI. AQuEsT és un rEsum DE L’ACTIVITAT DEsEnVoLuPADA AL LLArG DEL 2014.

04.1 
pERIoDISME 
SolIDARI
El Grup de Periodisme Solidari, presidit per Alícia Oliver, ha centrat el seu treball en diversos 
aspectes com són el tractament de la diversitat; donar visibilitat a temes que sovint no tenen 
gaire repercussió en els mitjans o afavorir el contacte entre periodistes i ONG.

Debats solidaris
 » “Llei de seguretat ciutadana, 40 anys cap enrere”.
 » “Papel mojado: Les empreses i la premsa”.
 » “Experiències viscudes al Nord-Kivu, República Democràtica del Congo: Les dones, les 
més vulnerables del conflicte”. 

 » “La premsa davant el poble gitano”.

Diverscat en Acció
Continuem dinamitzant, amb altres entitats, el grup motor que s’encarrega de dissenyar pro-
postes comunicatives dirigides a millorar el tractament del fet migratori i a promocionar la 
diversitat cultural. Entre les diferents activitats realitzades cal destacar la formació interna i el 
manteniment del portal  www.diverscat.cat allotjat al web del CPC.

Devreporter network
Som parteners d’aquest projecte europeu liderat per la Federació Catalana d’ONG per al Desen-
volupament, que pretén crear una xarxa de periodistes entre Catalunya i les regions Piemont  
i Rhone-Alpes.

Fins ara hem coorganitzat dos seminaris i un curs:
 » “Haití 4 anys després: ha millorat la informació sobre el món?”. 
 » “Noves fórmules de treball i col·laboració entre periodistes i ONG”.
 » Curs gratuït de 20 h. per a periodistes: “Nous formats per a cobertures socials”. 

Grups de treball
 » Elaboració i presentació de la guia “Com informar dels maltractaments infantils. Manual 
d’estil per a mitjans de comunicació”, amb el Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
(CAC) i el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. 

 » Grup de comunicació de la Xarxa Barcelona Antirumors.
 » Grup sobre publicitat de la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual (CAC).
 » Grup estatal sobre el tractament mediàtic de la minoria gitana. Fundació Kamira.

Col·laboracions amb altres entitats
 » Taller de formació sobre TV per a periodistes de la RASD. Amics de la TV sahrauí.

www.diverscat.cat
http://www.diverscat.cat
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 » Debat: “Notícies marginades o sota l’imperi dels mass media”. Xarxa d’entitats “Somos 
Amazonia”. 

 » Taula rodona: “Representacions i estereotips en la cobertura dels conflictes socials”. 
Moviment per la Pau i el Desarmament-MPDL. 

 » Presentació de l’informe “L’estat del racisme a Catalunya, 2013. SOS Racisme”. 
A més, representem al CPC en el Consell Municipal de Cooperació de l’Ajuntament de Bar-
celona. En la Comissió de Seguiment del Pacte per a la Infància. I en el jurat dels premis de 
la Mesa per la Diversitat en l’Audiovisual del CAC, i dels premis universitaris per a la Pau i la 
Transformació Social, del MPDL.

04.2 
gAbINETS  
DE CoMUNICACIÓ
Durant el 2014, el Grup de Treball de Gabinets de Comunicació, presidit per Jordi Navarro, ha conti-
nuat treballant pel reconeixement i la professionalitat de la feina que desenvolupen els periodistes  
de fonts en el si dels gabinets de comunicació i premsa.  

Entre les principals activitats realitzades pel grup durant l’any, cal destacar la proposta d’actu-
alització i millora del Manual de Bones Pràctiques dels periodistes de fonts, en el sentit d’incor-
porar-hi un annex per tal d’adaptar-lo als nous suports tecnològics de la informació.

També cal destacar l’elaboració i aprovació d’un “Glossari de Termes i Expressions dels Ga-
binets i Agències de Comunicació”, elaborat a partir de les propostes dels membres del Grup 
de Treball Josep Moya-Angeler, Oriol Pàmies, Joan García Bausa i Judith Durano, coordinat per 
Josep Moya-Angeler, i editat per Alexandra Muratet. 

El Glossari compta amb un total de 359 expressions i veus del llenguatge tècnic del món de la 
Comunicació Social, i suposa  el primer treball enfocat a unificar criteris terminològics al voltant 
de l’activitat dels gabinets i les agències de comunicació. Hi ha el compromís de revisar i actu-
alitzar el contingut cada dos anys.

El 2014 s’ha convocat la sisena edició dels Premis Gabinets, que van ser lliurats el 27 d’octubre 
a Lleida, en el decurs d’un acte organitzat pels companys de la Demarcació en el que es va 
presentar també la campanya “Inverteix en comunicació”, pensada i elaborada des de la De-
marcació de Lleida del Col·legi amb l’objectiu de posar en valor el treball realitzat pels col·legiats 
i col·legiades que desenvolupen la seva tasca professional en gabinets institucionals, empreses 
i entitats com a periodistes de fonts. 

En l’edició del 2014 es van modificar tant el nombre com les bases dels premis, de tal manera 
que els guardons es redueixen a tres: premi a la millor campanya de comunicació externa, 
premi a la millor campanya de comunicació interna, i premi Portaveu, destinat a premiar una 
persona, periodista o no, que durant l’any s’hagi distingit per la seva tasca de portaveu de la 
seva organització, empresa o institució davant els mitjans de comunicació i l’opinió pública. 

La persona premiada amb el premi Portaveu és escollida pel conjunt dels col·legiats i col·legi-
ades a través d’una votació secreta i en línia, a partir de la proposta de cinc noms elaborada i 
aprovada pels membres del Grup de Treball. 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DLFoldXSb4Rw
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Els guanyadors d’aquest any dels premis han estat l’agència de comunicació Galènia i l’Hospital 
de Sant Celoni pel pla de comunicació externa “Tècnica MASSH” presentat per la col·legiada 
Margarida Mas, la Confederació del Comerç de Catalunya pel  seu Pla de Comunicació Interna 
presentat per la col·legiada Laura Sebastián García, i Jaume Duch i Guillot, portaveu del Parla-
ment Europeu.  

04.3 
CoMUNICACIÓ  
I CUlTURA
Durant l’any 2014, el Grup de Treball de Comunicació i Cultura presidit per Mònica López Fer-
rado, que rebia el testimoni d’Anna Comas, presidenta sortint, ha organitzat diverses activitats.

 » 1 de febrer, visita guiada a la torre Bellesguard.
 » 14 de gener, inauguració de l’exposició “37 anys de Ràdio 4”.
 » 17 de febrer, visita guiada a l’exposició “Espriu. He mirat aquesta terra”.
 » 18 de març, debat “Cultura vs crisi: el paper del periodisme”.  
Moderat per Elvira Altés, membre del Grup de Treball de Cultura i investigadora en 
comunicació i gènere. Participen: Toni Puntí, presentador del programa cultural Ànima 
de Canal 33, Bernat Puigtobella, editor de la revista en línia Núvol i Rosa Mora, perio-
dista cultural d’ El País. Com a agents culturals, Judit Carrera, directora de debats del 
CCCB, Xavier Marcé, economista i vicepresident de Focus i Enric Palau, co-director del 
festival Sónar. 

 » 24 de març, exposició “1714. Notícies i propaganda”.  
Presentació de l’exposició a càrrec de Toni Solé, Jaume Guillamet i Daniel Venteo, 
amb la presència de la degana Neus Bonet.

 » 20 de novembre, Cicle #Futur 2014-2015, “25 anys de la caiguda del Mur de Berlín”.  
Josep Martí Font, periodista, excorresponsal d’El País a Alemanya, Llibert Ferri, perio-
dista, excorresponsal de TV3 a Rússia, Pilar Bonet, periodista, corresponsal d’El País  
a Rússia.

 » octubre, inici dels preparatius per a l’organització del Congrés de Periodistes de  
Catalunya.

 » 15 d’octubre, taula rodona: “Els forats negres de la comunicació en la crisi de l’Ebola”.  
Hi participen: Milagros Pérez-Oliva, Lali Cambra, Gemma Revuelta i Xavier Granda amb 
la moderació de Mònica Lopez-Ferrado.

04.4 
DEFENSA I 
ÈTICA pRoFESSIoNAl
Aquesta àrea ha refermat al llarg de l’any el seu caràcter tècnic d’assessorament en matèria de 
Codi deontològic i de resolució preventiva de conflictes derivats de l’exercici professional, sens 
perjudici de les competències que tenen assignades expressament el Consell de la Informació 
de Catalunya (CIC) i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC).

El col·legiat Joan Garcia Bausa, que actuava com a secretari tècnic de l’antiga Comissió, ha passat a 
formar part de la Junta de Govern i a presidir aquest Grup de Treball (GT), que manté el seu caràcter 
d’accés restringit per guanyar en eficàcia gestora i preservar la intimitat dels demandants d’empara. 
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Durant aquest exercici s’ha mantingut estable el nombre de queixes presentades i assumptes 
esdevinguts. La tipologia de casos atesos en l’àmbit d’aquest GT ha estat la següent: 

 » Comunicats requerint la pràctica professional deontològica. 
 » Comunicats denunciant la difusió gratuïta de documentació i imatges que no aporten  
informació.

 » Comunicat de denúncia per irregularitats en l’exigència d’acreditacions.
 » Reclamacions diverses.
 » Consideracions sobre contingut reglamentari de mitjans públics.  
 » Gestions per a una consulta internacional sobre regulació mediàtica
 » Denúncies per pràctiques abusives arran de la precarietat laboral.
 » Queixes per presumpte tracte de censura.
 » Queixes per qüestions de caràcter polític, alienes a la professió periodística.
 » Gestions davant administracions públiques per desatendre peticions informatives de  
professionals periodistes.

D’altra banda, el president ha estat designat interlocutor del Col·legi de Periodistes en el Consell 
de Seguretat de Barcelona i en el Consell de Seguretat de Catalunya, i també, des de desembre, al 
Consell de la Informació de Catalunya, per tal de refermar la participació activa del CPC en aquest 
òrgan d’autoregulació dels mitjans de comunicació a Catalunya.

04.5 
MITJANS 
pÚblICS

PEr uns mITJAns PÚBLICs sEnsE InGErÈnCIEs PoLíTIQuEs
El 2014 ha estat un any de canvis i de molta activitat per al Grup de Treball (GT) de Mitjans pú-
blics del Col·legi. Després de la feina feta per Sílvia Heras, durant l’anterior mandat de la Junta 
del Col·legi, Carles Prats ha assumit la presidència del GT de Mitjans públics. L’arrencada ha 
estat intensa des d’un primer moment perquè el relleu es va produir poques setmanes abans 
de les eleccions europees, que es va aprofitar per llançar la campanya #NOalsblocs. 

El 2014 també ha estat marcat per les retallades pressupostàries, que han passat per reduc-
cions de plantilla i confluència de mitjans que s’ha traduït amb una exigència de major poliva-
lència dels professionals dels mitjans públics. Els últims mesos de l’any també han estat ca-
racteritzats per la proximitat de les eleccions municipals i el relleu de les direccions de diversos 
mitjans públics. Des del Grup de Treball s’ha aprofitat per reclamar que es faci sempre tenint en 
compte criteris professionals i ha denunciat els intents d’ingerència política.

CAmPAnyA ConTrA ELs BLoCs AmB suPorT EuroPEu 
manifest, vídeo de denúncia i portal
L’any passat, els professionals dels mitjans públics van tornar a protestar fermament contra els 
anomenats blocs electorals que fixen un temps i un ordre predeterminat per a les notícies, esta-
blint per a les informacions de campanya els mateixos criteris que la propaganda. A proposta del 
Grup de Treball de Mitjans públics, la Junta del Col·legi de Periodistes va aprovar i fer públic el ma-
nifest “Blocs electorals, anomalia europea” on denunciava que els blocs electorals són “una  
censura prèvia inacceptable en qualsevol democràcia”. Al maig, el Col·legi va fer públic el 

manifest “Blocs electorals, anoma-
lia europea”

http://www.periodistes.org/docroot/periodistes/includes/files/cpcnews/918/attachments/pdfs-2/MANIFEST-MAIG-2014-Blocs-electorals-anomalia-europea.pdf


copyright: CPC
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 » El manifest es va presentar en un acte a la seu del Col·legi, presidit per la degana, en 
el qual el  GT de Mitjans públics va presentar el portal: http://noalsblocs.wordpress.
com 

 » El web és un espai pensat per informar sobre els blocs electorals, per explicar què es 
fa arreu d’Europa i també per recollir mostres de suport. 

 » El Grup de Mitjans públics va elaborar un vídeo de denúncia amb els testimonis de 
destacats professionals catalans, tant de mitjans públics com privats, que s’han volgut 
sumar a la protesta del Col·legi de Periodistes de Catalunya. El vídeo estén la crida a la 
societat catalana i convida els ciutadans que s’afegeixin a la petició perquè les forces 
polítiques catalanes aboleixin els blocs electorals. 

suport dels periodistes europeus
El Grup de Treball va rebre els missatges de suport i de denúncia de representants de mitjans de 
França, Alemanya, els Països Baixos, Itàlia i Bèlgica. Entre ells, alguns membres destacats d’algu-
nes organitzacions professionals i sindicals com el secretari general de la federació Europea de  
Periodistes (EFJ/FEP), la secretària general del sindicat nacional de Periodistes de frança 
(SNJ) i del president del Consell de la Deontologia Periodística (CDJ) de Bèlgica. 

Donem la xapa!
La campanya va tenir un ampli ressò a la premsa, que va fer reportatges explicatius sobre els 
blocs i va ajudar a difondre el vídeo i els motius de la protesta. La mobilització també es va fer 
evident a les redaccions d’arreu del país i es va visibilitzar durant les cobertures informatives 
dels professionals dels mitjans públics, que van lluir les xapes amb les etiquetes: #NOalsblocs 
#informacióSÍ #propagandaNO 

El Col·legi de Periodistes va tornar a denunciar les rodes de premsa sense preguntes i que s’im-
pedeixi el lliure accés dels periodistes gràfics als mítings electorals, el que a la pràctica també 
és una forma de censura i d’imposició d’unes imatges triades amb criteris propagandístics i no 
informatius. 

Vaga de signatures
Els professionals de diversos mitjans públics com TV3, TVE, BTV i Catalunya Ràdio van tornar a 
protestar negant-se a firmar les informacions durant tota la campanya. D’aquesta manera van 
fer arribar als teleespectadors i als oients la denúncia que els blocs són no són garantia de 
pluralitat ni equitat sinó sinònim d’ingerència i descrèdit perquè ja existeixen a Catalunya i 
en cada mitjà públic organismes de control que fan el seguiment i poden alertar, si s’escau, en 
cas de conflicte. 

Prou InGErÈnCIEs PoLíTIQuEs!
El 2014 ha estat també un any molt convuls a les redaccions dels mitjans públics. A la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals s’han fet efectius molts dels acomiadaments fixats per 
l’ERO aprovat l’any anterior. A Ràdio Televisió Espanyola hi ha hagut un canvi de direcció, seguit 
de cessaments i nomenaments de confiança molt controvertits. Les polèmiques decisions que 
han pres en diverses cobertures han encès la redacció i han estat motiu de nombroses queixes 
del Consell d’Informatius

http://noalsblocs.wordpress.com
http://noalsblocs.wordpress.com
http://www.periodistes.org/ca/noticia/blocs-electorals-una-anomalia-democratica-918.html
http://noalsblocs.wordpress.com
http://youtu.be/_8OMKbQEll4%3Flist%3DPLdth92lviVowLKKtt49rUjO9GExI3Wl0h
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mèrits professionals
Davant de la preocupació dels professionals dels mitjans públics i la coincidència en el relleu 
de les direccions a diversos mitjans locals com BTV o els mitjans de l’Hospitalet de Llobregat, 
el Grup de Mitjans Públics va impulsar un comunicat que el Col·legi va fer públic a finals de 
novembre titulat: Exigim direccions als mitjans de comunicació per mèrits professionals! 

En aquest comunicat, el Col·legi de Periodistes de Catalunya “considera inacceptables les in-
gerències polítiques en els mitjans de comunicació de titularitat pública. Recorda que són un 
servei públic essencial en tota democràcia”. Va recordar que “és fonamental que estiguin 
dirigits per professionals acreditats sense dependències polítiques”.

El Col·legi va lamentar i denunciar que no hagués estat el cas del nomenament del nou director 
de RTVE a Catalunya, clarament vinculat a un partit polític, com ja havia passat amb anterioritat 
en altres mitjans públics catalans i espanyols, com ara Catalunya Ràdio dos anys enrera. També 
va emetre una nota respecte a la situació a Badalona Comunicació per un fet molt greu i pre-
ocupant com la destitució de tots els membres del consell d’administració que representaven 
l’oposició municipal, un nou abús de caràcter autoritari, impropi en una democràcia. 

Al cap de pocs dies, el Consell d’Administració d’Informació i Comunicació de Barcelona (BTV i  
Barcelona FM) escollia nou director per unanimitat i després d’un concurs públic, fet que va ge-
nerar la satisfacció de la plantilla i va ser celebrat pel Grup de Mitjans Públics com un exemple a 
seguir: per tal de garantir un servei públic al marge d’interessos polítics, és necessari continuar 
pel camí que ha obert Barcelona Televisió. El Col·legi de Periodistes de Catalunya espera que el 
pròxim nomenament de la direcció dels mitjans públics de l’Hospitalet de Llobregat també es 
faci a través d’un concurs públic transparent basat en criteris objectius i professionals. El comu-
nicat mitjans públics, direccions professionals!, també afegia que va quedar demostrat que 
la necessitat de formar àmplies majories qualificades per fer els nomenaments afavoreix el 
consens i els perfils professionals.

La lluita per defensar la independència de les direccions dels mitjans públics és de  llarg 
recorregut. El 2014 l’Ajuntament de l’Hospitalet ha aprovat el reglament de funcionament i 
organització dels serveis de comunicació municipals, on s’engloben els supervivents de l’antiga 
televisió i ràdio de l’Hospitalet. Recull una demanda dels professionals i del Col·legi com és 
la necessitat d’arribar als 2/3 del ple municipal per poder nomenar els membres del Consell 
Executiu i de Programació, i el director/a haurà d’acreditar un títol superior universitari en 
l’àmbit de la comunicació i experiència en la gestió de mitjans de comunicació. El Consell de 
Redacció comptarà amb la presència d’un treballador escollit entre els  redactors dels mitjans 
de comunicació municipals. Però no hi haurà representant dels treballadors al Consell Consultiu 
i Assessor. Petits passos que s’hauran d’anar seguint en el futur i que no esborren el temor dels 
treballadors a l’externalització.

rEPTEs PEL 2015 
El Grup de Treball de Mitjans Públics ha tancat un any 2014 que ha estat de relleu, però 
tanmateix molt intens, sabent que el 2015 serà encara més trepidant. Per no perdre el fil de 
les novetats relacionades amb els mitjans públics i tenir més canals de comunicació amb els 
treballadors dels mitjans públics i també la ciutadania, el Grup de Treball ha obert un grup de 

http://periodistes.org/ca/noticia/exigim-direccions-als-mitjans-de-comunicacio-per-merits-professionals-1218.html
http://www.periodistes.org/ca/noticia/badalona-comunicacio-1215.html
http://www.periodistes.org/ca/noticia/mitjans-publics-direccions-professionals-1235.html
http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx%3FFw9EVw48XS5V1bLmWdv41SqIlYVVDrvKaZw2CM5NtucqazB
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facebook i disposa també d’una adreça de correu pròpia. L’objectiu és continuar oberts als 
periodistes de tots els mitjans públics perquè hi adrecin les seves inquietuds i respondre con-
juntament als desafiaments que es plantegin.

04.6 
pERIoDISME 
gRÀFIC
El Grup de Treball de Periodisme Gràfic va ser creat amb l’objectiu d’ajudar i potenciar els 
fotoperiodistes i treballar pel correcte tractament de les imatges en qualsevol mitjà o entitat. La 
delegada de la Degana per a aquesta funció és la fotoperiodista Ana Jiménez. El Grup de Treball 
està obert tant a col·legiats com a fotògrafs acreditats amb el braçal de premsa del Col·legi.

04.7 
SÈNIoRS
El grup de treball ha centrat la seva activitat a promoure, conjuntament amb el Centre de Docu-
mentació Montserrat Roig, la recuperació de la memòria professional dels col·legiats i col·legi-
ades de. Aquesta tasca l’ha dut a terme mitjançant el projecte Llegats dels periodistes - me-
mòria de l’ofici. Montserrat Rius és la delegada de la Junta de Govern del Col·legi pel projecte.

10 de juny
Signatura d’un Conveni de col·laboració amb el Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, l’objectiu del qual és recuperar els fons documentals produïts per professio-
nals i entitats que formen part de la història del periodisme. El conveni preveu que els fons 
rebuts per donació al Col·legi ingressin en contracte de comodat a l’Arxiu Nacional de Catalu-
nya per a la seva descripció, informatització i difusió en l’edició conjunta de guies, inventaris  
i catàlegs.
En el mateix acte, es va signar el contracte de cessió en comodat de l’arxiu personal del 
periodista i pedagog Carlos nadal Gaya (1924-2010). El primer llegat que rep en donació 
el Col·legi de Periodistes. El fons conté l’obra periodística i creativa de Nadal, tant poètica com 
narrativa, documentació genealògica i familiar, recull de la seva tasca a La Vanguardia i corres-
pondència privada.

1 juliol
Acte de presentació del projecte amb nombrosa assistència i interès pel projecte. Amb la parti-
cipació de Josep Maria Cadena, que va parlar de la importància del retorn de la memòria dels 
periodistes a la societat; Josep Fernández Trabal, que va explicar el valor històric de l’acord 
entre l’ANC i el Col·legi; Xavier Mas de Xaxàs, que va glossar la figura de Carlos Nadal i Dolors 
Masana, que va presentar el llibre d’en Carlos Nadal, “El mundo después del 11S”.

El mateix dia té lloc la reunió constitutiva del grup de treball entre l’ANC i el CPC per tal de 
definir els interessos comuns i les pautes a seguir per captar i acceptar fons. El grup de treball ha 
treballat en:

 » Contactar amb companys interessats a col·laborar com a prescriptors sectorials i terri-
torials del projecte per treballar en la captació i el seguiment de les donacions.

https://www.facebook.com/mitjanspublics
mailto:mitjanspublics%40periodistes.org?subject=
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 » Redactar un document divulgatiu del projecte i del protocol a seguir amb els llegats.
 » Preparar les presentacions del projecte a les demarcacions.
 » Primers contactes i visites als periodistes que s’han interessat pel projecte per tal de 
valorar el seu oferiment.

 » Reunió amb els prescriptors per presentar el projecte, explicar quina és la seva tasca i 
conèixer els mecanismes de treball.

Participants al grup de treball: Enric Frigola, Enric Pujol (Tarragona), Gonçal Mazcuñan (Cata-
lunya Central), Isabel Martínez (Reus), Jaume Fabre, Josep Bayerri (Terres de l’Ebre), Josep Lluís 
Cadena (Lleida), Josep Maria Cadena, Maria Favà i Rafael Seguí.
Delegada de la Junta de Govern del CPC pel projecte: Montserrat Rius
representant de l’AnC pel projecte: Josep Fernández Trabal
Documentalista: Carme Teixeiro

04.8 
FoRMACIÓ
El Grup de Treball de Formació és fruit de la voluntat del Col·legi de potenciar el reciclatge professi-
onal i l’especialització dels periodistes. Presidit per Sílvia Cobo, el grup col·labora estretament amb 
el Centre de Formació i Desenvolupament, encarregat de coordinar l’oferta de cursos destinada a 
facilitar que els periodistes es puguin continuar formant al llarg de tota la seva trajectòria professional.

04.9 
qüESTIoNS DE gÈNERE
Marga Solé és la delegada de Gènere del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Durant l’any 2014, ha 
assistit regularment a les sessions de la Comissió nacional per a una Intervenció Coordinada 
Contra la Violència masclista, de la qual forma part el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Aquesta 
Comissió es reuneix regularment dos cops a l’any. El 2014 ho ha fet el 18 de juny i el 9 de desembre. 
Formen part totes les forces polítiques, socials, policials, sindicals, empresarials, col·legials i institu-
cionals de Catalunya.
La delegada de gènere participa en les activitats que organitza l’Institut Català de les Dones, moltes 
de les quals es desenvolupen a la seu del mateix Col·legi de Periodistes de Catalunya i també, entre 
d’altres, en els actes que organitza l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC). 
El mes de novembre, a petició de la Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, 
va col·laborar en els actes de commemoració del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència 
vers les Dones. En aquest sentit, es va organitzar la “Jornada sobre el tractament de la violència 
masclista als mitjans” que es va celebrar a la seu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi el 
24 de novembre. Per a aquesta jornada, la delegada de Gènere va oferir a l’Associació de Dones 
Periodistes de Catalunya la possibilitat de presentar en primícia els resultats de 2013 de l’informe 

“Impacte de les recomanacions sobre el tractament de la violència masclista en els mitjans de comu-
nicació”, editat per l’ADPC. Tot plegat, va aconseguir un gran èxit d’assistència. Hi van participar les 
membres de l’ADPC, Marta Corcoy i Mavi Carrasco.
Tanmateix, l’ICD, el Consell Audiovisual de Catalunya i la delegació de gènere del Col·legi de Pe-
riodistes vam elaborar el manual “Gènere i mitjans de comunicació. Eines per visibilitzar les 
aportacions de les Dones”.



05.
ElS 
SERVEIS 
Col·lEgIAlS
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05.1 
CENTRE DE FoRMACIÓ 
I DESENVolUpAMENT

ofErTA ACADÈmICA 
Cursos
Durant l’any 2014 s’han ofert un total de 90 cursos i s’han celebrat 62 edicions diferents, amb un 
total de 420 hores de formació.

Al llarg de l’any s’han seguit dissenyant nous cursos que responen a les tendències del sector 
de la comunicació i a perfils professionals emergents capaços d’obrir nous àmbits d’ocupació, 
alhora que s’han reeditat els cursos amb més demanda. Entre les noves propostes temàtiques 
que s’han creat trobem l’elaboració de pressupostos, les estratègies comercials, la mineria 
de dades, la generació de noves oportunitats professionals, la pràctica d’eines multimèdia o 
l’organització d’esdeveniments.

El 2014 el Centre s’ha dotat d’un equip docent format per 48 professionals (31 homes i 17 
dones). 

Per tal de facilitar l’accés a la formació dels col·legiats/des en la seva àrea geogràfica s’han 
seguit organitzant edicions dels cursos en les diferents seus de les demarcacions del Col·legi, 
on s’han arribat a celebrar 11 edicions, amb l’assistència de 121 alumnes.

Els cursos que s’han programat s’agrupen en quatre àmbits:
 » Habilitats Professionals i Emprenedoria
 » Periodisme Digital
 » Comunicació Corporativa
 » Tècniques de Periodisme i Comunicació

Com a formació complementària, el Centre ha organitzat dos cursos d’anglès adreçats especí-
ficament a periodistes, un de nivell mig i un de nivell avançat.

Les enquestes de satisfacció que omplen els alumnes puntuen amb una nota alta els cursos, 
amb uns resultats que han superat als de l‘any anterior.

Webinars
Després d’haver comprovat l’any passat l’interès obtingut amb els primers webinars de prova 
que es van emetre, el Centre de Formació n’ha volgut organitzar una programació estable du-
rant aquest any 2014.

Aquest nou format permet fer formació de qualitat a distància. Consisteix en una classe en directe 
d’una hora on els participants poden fer preguntes a través del xat al final de la sessió. És un sistema 
molt útil per a totes aquelles persones que no es poden desplaçar per fer un curs presencial o no 
disposen de prou temps i facilita l’actualització de coneixements sobre una matèria de forma àgil  
i còmoda.

 
El Col·legi ha celebrat 420 hores 
de formació al llarg de 2014

02.LES


copyright: CPC
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Els temes que hem escollit són complementaris dels cursos presencials i han estat impartits per 
professors del Centre de Formació i Desenvolupament del Col·legi. S’han centrat bàsicament en 
l’aprenentatge d’eines molt pràctiques amb unes pautes concretes que es puguin ensenyar en una 
hora. L’alumne que segueix un webinar i vol aprofundir més sobre el tema en què s’ha basat aques-
ta formació on line pot fer-ho després assistint al curs presencial que el mateix docent imparteix  
al Col·legi.

S’han combinat webinars en català i en castellà i en horari de matí i tarda per poder satisfer 
necessitats diverses.

Els webinars celebrats han estat els següents:
 » Com gestionar xarxes socials amb Hootsuite
 » Aprèn a fer la teva newsletter (2 edicions)
 » Gestiona la teva informació amb Evernote
 » Com fer cronologies interactives
 » Crear i gestionar informes amb Google Analytics
 » Cómo poner una empresa en redes sociales desde cero
 » El engagement en redes sociales
 » Introducció a les narratives per a mòbils i tauletes
 » Cómo gestionar las crisis en Redes Sociales
 » Introducció al periodisme mòbil
 » Klout: cómo potenciar tu negocio en redes sociales

master Class 
“Ell fa. Ella és” 
El 4 de març Joana Gallego impartí una Master Class sobre com es produeixen i com evitar les asimetries 
de gènere a la informació.
Els mitjans de comunicació poden actuar com a motor o bé com a inhibidor del canvi. Es va reflexionar 
sobre les causes de l’asimetria de gènere en la informació i com posar-hi remei per poder reflectir ade-
quadament la transformació experimentada per les dones a la societat. 

Infoentreteniment, la nova manera de divulgar la informació? 
El 21 de maig, Carme Ferré aportava la visió més acadèmica i d’estudi sobre com els teòrics valoren 
l’Infoentreteniment, i comentava els casos més assenyalats, des de la televisió als transmèdia. I d’altra 
banda, Francesc Escribano, com a director de la productora Minoria Absoluta, amb la seva trajectòria 
com a creador de programes, completava la sessió des de la perspectiva de l’experiència pràctica i de 
revisió de casos.

Del periodisme d’investigació a les clavegueres de la història
Plàcid Garcia-Planas, juntament amb Rosa Sala Rose, ha investigat durant gairebé quatre anys, la llegen-
da negra del periodista César González-Ruano (Madrid, 1903-1965) al París ocupat pels alemanys. Amb-
dós han intentat esbrinar què hi ha de cert en les acusacions que s’han llançat contra González-Ruano 
d’extorsionar jueus que intentaven escapar de la persecució nazi. El resultat és el llibre “El marqués y la 
esvástica”. El 30 de juny, Garcia-Planas explicava en aquesta master class els quatre anys d’investigació 
i com la premsa espanyola havia reaccionat davant el llibre.

02.LES
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El periodista, caçador de la innovació 
A partir de la seva història personal, Francis Pisani relatava en aquesta Master Class, celebrada el 24 de 
novembre, com el periodista pot aplicar la innovació a la seva pròpia trajectòria i forma d’actuar i quines 
són les grans tendències de la innovació mundial en aquest moment. Es van tractar aspectes com les 
condicions per al desenvolupament de la innovació o la tensió entre les ciutats intel·ligents (Citysmar-
ting) i la participació social (Participolis).

rEsuLTATs DE L’EXErCICI 2014 
Assistència (Dades d’ocupació en sessions de 5 h):
1.163 alumnes (100%)

 » 969 col·legiats (83%)
 » 231 col·legiats en actiu (20%) 
 » 738 places gratuïtes per a col·legiats a l’atur (63%)

 » 194 públic extern (17%)

D’aquests 1.163 alumnes, 1.042 han assistit als cursos celebrats a la seu de Barcelona, men-
tre que 121 ho han fet a les seus de les altres demarcacions.

resum de les enquestes de satisfacció:
 » Organització dels cursos: 9
 » Utilitat dels cursos: 8,5
 » Forma d’impartir i coneixements professor: 8,9
 » Grau de satisfacció general: 8,3

relació dels cursos que han tingut més demanda:
 » Noves narratives per a webs, mòbils i tauletes
 » Analítica web per a periodistes
 » Com mesurar l’èxit a les xarxes socials: Social Media ROI
 » Com fer un pla de comunicació Social Media
 » Introducció al SEO per a comunicadors
 » Redacció periodística: tècniques bàsiques

ALTrEs ACTIVITATs DEsTACADEs 
Jornada sobre la creació de cooperatives
Davant els nous escenaris que es dibuixen producte de la crisi econòmica, cada cop més tro-
bem a Catalunya exemples de projectes empresarials que garanteixen la seva viabilitat a partir 
de la transformació en cooperativa o valoren aquesta fórmula jurídica com a una bona opció 
de futur.

El Centre de Formació i Desenvolupament organitzà una jornada el 18 de febrer, amb la col·labo-
ració de la Federació de Cooperatives del Treball, per aportar coneixements i facilitar recursos al 
voltant de les cooperatives que ajudin els nostres membres en el seu procés emprenedor. 

Es van explicar quins són els diferents tipus de cooperatives existents, els passos i primeres 
gestions que cal fer per a la seva constitució, les formes de finançament i s’escoltaren les ex-
periències emprenedores cooperatives del diari Contrapunt i del projecte Fetasantfeliu.

02.LES
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Jornada “noves narratives” 
repensant el periodisme multimèdia i multiplataforma
Aquesta jornada, elaborada amb les periodistes Nereida Carrillo i Sílvia Majó el 20 de març,  
pretenia conèixer experiències de mitjans i també de professionals independents en relació 
amb els nous formats i suports de narració periodística.

Es mostrà el potencial periodístic de la il·lustració, els mapes, les eines de geolocalització, les 
línies temporals, així com els elements que caracteritzen l’escriptura periodística als telèfons 
intel·ligents i a les tauletes, a través de les aportacions de quatre destacats ponents que van 
explicar com han posat en pràctica noves formes periodístiques de narrar la informació utilitzant 
infografies, vídeos, imatges i diferents eines (Storify, línies temporals, Thinglink i altres) i també 
pel que fa a les publicacions a través de les aplicacions per a mòbils i tauletes.

Cursos in company per a empreses i institucions
El Centre de Formació i Desenvolupament va fer una campanya de difusió dels cursos in company, 
obtenint diversos encàrrecs per part d’empreses i institucions. Entre ells podem destacar la realitza-
ció d’un curs sobre l’elaboració d’un pla de comunicació per al Centre d’Estudis Internacionals (CEI) o 
un altre sobre Redacció per a Internet per a l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal.

Col·laboracions amb el Parlament i la Comissió Europea
El 13 de juny, el Col·legi de Periodistes i l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona van 
celebrar un esmorzar de treball amb Jaume Duch, director per a les relacions amb els mitjans 
de comunicació i portaveu del Parlament Europeu, per parlar sobre els resultats, composició 
i agenda del nou Parlament Europeu. Aquesta trobada va comptar amb la participació d’una 
trentena de periodistes i s’emmarca dins el conveni de col·laboració entre ambdues institucions.

Fruit d’aquest conveni el Col·legi també ha col·laborat amb l’Oficina del Parlament Europeu 
a Barcelona en organitzar, de setembre a desembre, una ronda de reunions quinzenals per a 
periodistes amb eurodiputats catalans. L’objectiu d’aquestes trobades és donar a conèixer el 
programa de treball dels representants al Parlament Europeu i la seva tasca en comissions 
parlamentàries.

D’altra banda, la Representació de la Comissió Europea a Barcelona i el Col·legi de Periodistes 
van organitzar un viatge de periodistes a Brussel·les del 7 al 9 de juliol, en què durant tres dies 
una dotzena de professionals van visitar les institucions europees (Consell, Comissió i Parla-
ment) i es mantingueren reunions amb portaveus, eurodiputats i corresponsals.

05.2 
boRSA  
DE TREbAll 
El Col·legi de Periodistes disposa d’una borsa de treball especialitzada per als col·legiats/des 
que estan en procés de recerca de feina o busquen una reorientació professional. 

A 31 de desembre de 2014 hi havia 261 empreses inscrites a la Borsa de Treball del Col·legi, 
68 de les quals es van inscriure al llarg de l’any. 

02.LES
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Es reprodueix a continuació l’activitat de la borsa de treball durant l’any 2014.

PEríoDE ofErTEs PuBLICADEs sECTor ofErTEs

Gener 8 Premsa escrita (diari) 3

Febrer 6 Premsa escrita (revista) 6

Març 15 Ràdio 1

Abril 12 TV 1

Maig 12 Agència informació/comunicació 9

Juny 9 Docència 9

Juliol 9 Mitjà digital i web 2.0 11

Agost 3 Fotografia no diària 2

Setembre 5 Gabinet de premsa/comunicació 12

Octubre 17 Editorial 5

Novembre 9 Publicacions periòdiques 3

Desembre 13 Altres sectors afins 5

ToTAL 118 Altres 26

No s’especifica 25

ToTAL 118

EDAT
InsCrITs A LA  

BorsA DE TrEBALL

EVoLuCIó BorsA DE TrEBALL

Col·legiats/des 
 inscrits

ofertes 
 publicades

Empreses  
donades d’alta22-30 493

31-40 540 2011 546 66 68

41-50 224 2012 354 125 54

51-60 116 2013 272 108 71

+ 60 36 2014 237 118 68

ToTAL 1.409 ToTAL 1.409 417 261

05.3 
CENTRE DE DoCUMENTACIÓ  
MoNTSERRAT RoIg
L’any 2014, la nova Junta de Govern confirma en el seu càrrec a Núria de José com a ‘bibliotecària’ 
de la Junta com ha vingut portant a terme des del 2012.

ACTuACIons DEsTACADEs EL 2014 PEr oBJECTIus EsTrATÈGICs 
Gestionar la memòria professional a Catalunya. Preservar-la, difondre-la i 
establir polítiques adients

Digitalització fons històric i editorial
La revista “Annals del Periodisme Català”, en la seva versió digital i en línia (5.000 imatges), 
compleix un any al repositori cooperatiu RACO amb unes xifres acumulades d’11.602 consultes 
(desembre 2014) i amb una localització destacada entre les altres dels països anglòfons, seguits 
d’Alemanya i en tercer lloc, Espanya en el seu conjunt. Unes xifres molt positives i impossibles 

02.LES
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d’assolir amb el suport paper i que confirmen l’aposta encertada per la posada en valor que signifi-
ca per als nostres fons la participació en projectes cooperatius i oberts de consulta de col·leccions 
digitalitzades a text complet.

Al febrer del 2014, es posa a la consulta una altra de les publicacions periòdiques històriques del 
Col·legi, la “Hoja del Lunes”. Les 75.000 imatges de gairebé 60 anys d’història d’aquest diari es 
poden consultar a “Biblioteca virtual de prensa histórica”, un altre projecte open acces finançat en 
la seva totalitat pel Ministeri de Cultura.

Llegats dels periodistes - memòria de l’ofici
La nova Junta de Govern confirma, com a delegada per al projecte, a Montserrat Rius que 
continua amb les tasques iniciades dos anys abans. El 10 de juny la Degana, Neus Bonet, i 
el Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Ferran Mascarell, signen el conveni de 
col·laboració que significa el tret de sortida de l’actuació. L’1 de juliol presentem el projecte 
en societat i la donació al Col·legi del primer llegat, el fons Carlos nadal, per part de Dolors 
Masana, la seva vídua. El mateix dia té lloc la primera trobada del grup de treball constituït per 
Col·legi de Periodistes i l’Arxiu Nacional de Catalunya que defineix les línies de treball futures.  
Al desembre té lloc la primera trobada amb l’equip de prescriptors que seran els nostres ulls i les 
nostres oïdes al territori (trobareu la informació ampliada a la secció d’aquesta memòria correspo-
nent al grup de treball per al projecte “Llegats…”).

Conveni Terres Ebre
Al desembre, la Demarcació Terres de l’Ebre del Col·legi signa un conveni amb la Biblioteca 
municipal marcel·lí Domingo de Tortosa, per tal de compartir fons documentals i catàlegs sobre 
la temàtica de la premsa i el periodisme. Es tracta d’un acord llargament treballat per la Junta an-
terior i que finalment cristal·litza a finals d’aquest any. Suposa la incorporació d’una nova biblioteca 
a la nostra petita xarxa i ja en som quatre.

Gestionar la informació i el coneixement del CPC: Definir polítiques d’adquisició, 
potenciar la informació i els coneixements generats

repositori digital
A la tardor, la Junta de Govern dona el vistiplau a la creació del que esdevindrà el contenidor d’ob-
jectes digitals del Col·legi. Amb el repositori digital, donem resposta a la necessitat d’ordenar, 
preservar, recuperar i difondre la informació i el coneixement. És un lloc centralitzat on s’emmagat-
zema, conserva i manté aquesta informació digital. El contingut del repositori el conformaran els 
diferents documents públics generats pel departament de comunicació, els materials provinents 
dels esdeveniments organitzats pel Col·legi, la producció editorial, la documentació oficial així com 
productes multimèdia i el banc d’imatges. Els treballs comencen al març amb l’adopció d’omeka, 
programari lliure de codi obert que està pensat per a la publicació en línia de col·leccions digitals 
de biblioteques, arxius i museus. En el moment del tancament d’aquesta memòria els treballs 
de disseny i implantació estan molt avançats i ens trobem en disposició de començar amb les 
tasques de producció del contingut.

Convenis amb les editorials del sector i llibreria medios
Aquesta actuació té com a objectiu l’accés a les novetats editorials del sector de la comunicació de 
primera mà per promoure presentacions, xerrades i dotar al CDMR d’un fons plenament actualitzat 
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segons les necessitats dels nostres col·legiats. Al llarg de l’any, hem estat en contacte amb 15 
editorials i llibreria Medios. Això s’ha traduït en què el centenar de monografies incorporades 
al nostre fons no ha comportat cap despesa. També, hem dut a terme actuacions específi-
ques amb Grup 62, Anagrama, Icària, Pagès Editors, Publicacions i Edicions de la Universitat de 
Barcelona i Grupo Anaya.

Llicència CEDro
Al juny, ens incorporem com a socis a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) que 
és l’entitat d’autors i editors que gestiona de manera col·lectiva els drets dels seus membres pel 
que fa a la còpia reprogràfica de les seves obres. També subscrivim amb aquesta organització 
3 llicències de pagament per ús de continguts de llibres, revistes i diaris (per al clíping, el 
Centre de Documentació i el Centre de Formació).

formar i informar: facilitar la formació i reciclatge professional i afavorir la 
bona pràctica professional

Elaboració de bibliografies específiques per als cursos del Centre de formació
Al nostre catàleg en línia, tenim a la consulta 43 bibliografies elaborades específicament per als 
cursos del Centre de formació. Treballem a tres bandes: recopilem títols disponibles al CDMR, els 
complementem amb les novetats proposades per Llibreria Medios i els exposem a la valoració del 
professor expert en la matèria. Obtenim com a resultat unes recomanacions de documents molt 
actualitzades i ajustades a les necessitats dels alumnes.

Guia de recursos i marcador social
Pel que fa a la utilització de plataformes 2.0 per a la formació i informació dels nostres col·legiats 
a distància i en formats no tradicionals, aquest any hem donat continuïtat a l’elaboració de guies 
de recursos i bones pràctiques. Oferim una selecció de recursos útils per al desenvolupament 
professional aplegats en un escriptori virtual –utilitzem la plataforma “Netvibes”- i compartim, 
etiquetades temàticament, les pàgines web més interessants mitjançant “Delicious”. En aquests 
moments, trobeu al nostre escriptori virtual 4 pestanyes: habilitats i competències professi-
onals, orientació professional, emprenedoria i recursos TIC per a periodistes. A “Delicious” 
hem incorporat les etiquetes: autoregulació professional, periodisme de dades, recursos TIC 
i hem ampliat la corresponent a borses de treball.

EL CEnTrE DE DoCumEnTACIó En XIfrEs 
fons documental
El fons documental del Centre de Documentació Montserrat Roig consultable a través del seu catàleg el 
componen 4.948 monografies:  

 » 97 són nous documents incorporats, gairebé un 2% de creixement (53 incorporacions 
per la fórmula de l’intercanvi; 34, per donació i només 10 volums s’han comprat).

 » 856 registres enllacen amb documents en línia (17% del fons documental).
 » 2947 es troben preparats per al servei de préstec. 
 » Hem dut a terme 127 préstecs.
 » Disposem de 89 títols de publicacions periòdiques especialitzades.
 » Hem reduït pràcticament un 50% la despesa en subscripcions a diaris d’informació 
general.

02.LES


55

MEMÒRIA D’ACTUACIÓ 2014

05.elS 
SerVeIS 
COl·legIatS

 » “Annals del Periodisme Català” (en línia) registra 11.602 visites acumulades.

Amb la incorporació a un sol catàleg bibliogràfic, els fons del Centre de Documentació Montserrat 
Roig a Barcelona, la Biblioteca de Girona i la de Lleida sumen un total de 7.055 volums:

4.948
BARCELONATOTAL

7.055

1.333
GIRONA

774
LLEIDA

ToTAl DE DoCUMENTS 
I pER bIblIoTECA

TOTAL

100%

7,18%
ESTUDIANTS / INVESTIGADORS 

COMUNICACIÓ

49%
COL.LEGIATS

16,58%
INTERN (SERVEIS, ASSOCIACIONS 
A DINS DEL CPC)

17,24%
ESTUDIANTS / INVESTIGADORS 
D’ALTRES

10%
GENERALS

TIpUS D’USUARI qUE 
CoNSUlTA El FoNS

 

TOTAL

100%

4,4%
BIBLIOTECA GENERAL

25,5%
HEMEROTECA GENERAL

13,2%
HEMEROTECA ESPECIALITZADA

56,9%
BIBLIOTECA ESPECIALITZADA

TIpUS DE FoNS 
CoNSUlTAT

 

4.948
BARCELONATOTAL

7.055

1.333
GIRONA

774
LLEIDA

ToTAl DE DoCUMENTS 
I pER bIblIoTECA

TOTAL

100%

7,18%
ESTUDIANTS / INVESTIGADORS 

COMUNICACIÓ

49%
COL.LEGIATS

16,58%
INTERN (SERVEIS, ASSOCIACIONS 
A DINS DEL CPC)

17,24%
ESTUDIANTS / INVESTIGADORS 
D’ALTRES

10%
GENERALS

TIpUS D’USUARI qUE 
CoNSUlTA El FoNS

 

TOTAL

100%

4,4%
BIBLIOTECA GENERAL

25,5%
HEMEROTECA GENERAL

13,2%
HEMEROTECA ESPECIALITZADA

56,9%
BIBLIOTECA ESPECIALITZADA

TIpUS DE FoNS 
CoNSUlTAT

 

Productes
 » Reculls diaris i dossiers monogràfics de premsa i online (245 al llarg de 2014) sobre 
temes professionals. I amb prop de 200 subscripcions al servei d’alerta.

 » Butlletí de novetats bibliogràfiques bimestral.
 » Catàleg bibliogràfic en línia (permet consultar de manera remota el catàleg del fons 
documental, gestionar una biblioteca pròpia individualitzada per a cada col·legiat i com-
partir el contingut a través de les xarxes socials).

 » Guia de recursos i bones pràctiques. Al nostre escriptori virtual trobeu 4 pestanyes:
 • Habilitats i competències professionals 
 • Orientació professional 
 • Emprenedoria  
 • Recursos TIC per a periodistes

 » Gestor de pàgines web favorites - marcador social  que recull més de 300 enllaços a 
webs d’interès professional etiquetades temàticament i 46 seguidors. Destaquem:

 • Més de 20 directoris de mitjans
 • 18 Borses de treball
 • Prop de 200 premis i beques 
 • 30 Recursos i guies TIC

serveis
 » Ordinador de cortesia amb accés a Internet, wifi i 10 punts de lectura.
 » El CDMR respon (servei d’atenció i consulta ràpida).
 » Atenció personalitzada als investigadors que ho sol·licitin i assessorament en la recerca 
documental.
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 » Difusió selectiva de la informació (servei d’informació bibliogràfica a 43 perfils d’usuaris 
específics).

 » Espai expositiu de les novetats bibliogràfiques.
 » Préstec de documents (5 documents durant 3 setmanes / 127 préstecs el 2014).
 » Reproducció i impressió de documents (1.178 aquest any).
 » Suggeriments de compres.
 » Fons històric del Col·legi consultable en línia.
 » Hemeroteca virtual de premsa generalista.
 » Gestió dels llegats dels arxius personals dels col·legiats.

Perfil dels usuaris
El 2014, el Centre de Documentació ha registrat un augment de 134 consultes (un 17.7%) en 
relació a l’any 2013. Del total de 891 consultes, 718 corresponen als usuaris que van accedir 
al fons documental que registra l’augment major (123) i les altres 173 consultes corresponen 
al servei “CDMR respon” (no passen per la consulta personal del fons).
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05.4 
REpoRT.CAT  
SUbSTITUEIx WIkIDIARI  
El diari digital Wikidiari (wikidiari.info) va viure el 2014 els seus darrers mesos d’existència 
després que la Junta de Govern decidís reemplaçar aquest web de notícies per iniciar un nou 
projecte.

Wikidiari era un portal de notícies on-line creat en els darrers temps amb l’objectiu que els 
col·legiats/des –sobretot aquells inscrits en la Borsa de Treball– poguessin practicar i difondre 
la seva feina periodística, donant-li així visibilitat. Wikidiari, dirigit per Oleguer Sarsanedas ce-
lebrava un consell de redacció cada setmana on, entre altres aspectes, s’avaluava l’estat dels 
treballs en curs. Des de maig del 2013, comptava amb la subvenció que la Fundació Ferrer 
Eguizabal concedeix cada any al Col·legi, que es destinava a becar els millors treballs de la 
plataforma.

A finals de juliol, la Junta de Govern va anunciar el seu tancament amb la intenció de buscar no-
ves vies i plataformes per seguir prestant aquest servei. Amb aquesta intenció, al llarg dels dar-
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rers mesos de l’any es va crear el portal Report.cat (www.report.cat), que dirigeix el periodista 
Jordi Rovira i que manté l’esperit del Wikidiari però centrant-se exclusivament en informacions 
relacionades amb el món del periodisme i la comunicació. El nou portal, que començarà a ser 
operatiu a inicis del 2015, segueix comptant amb les beques Ferrer Eguizabal i manté el Consell 
de Redacció setmanal, que té lloc cada divendres a les 13 h.

05.5  
SERVEIS D’oRIENTACIÓ 
I ASSESSoRAMENT

sErVEI D’AssEssorAmEnT JuríDIC
Aquest servei d’assessorament es presta a la seu central del Col·legi, a Barcelona, els dimarts 
de 16.30 a 18 h. També té modalitat telefònica i per correu electrònic. La professional que 
assessora és M. Eugènia Gay, del bufet Gay-Vendrell.

moDALITAT DE ConsuLTA ConsuLTEs rEBuDEs

Presencial  60

Telefònica  28

ToTAL 88 

sErVEI D’AssEssorAmEnT JuríDIC (EsPECIALITAT fIsCAL)
Aquest servei d’assessorament es presta, en modalitat presencial, a la seu central del Col·legi, 
a Barcelona, els dilluns alterns de 18 a 20 h. També té modalitat telefònica. El professional que 
assessora és Antoni de Alba, del bufet Denver Advocats.

moDALITAT DE ConsuLTA ConsuLTEs rEBuDEs

Presencial 80

Telefònica 20

ToTAL 100

sErVEI D’AssEssorAmEnT fInAnCEr
Aquest servei d’assessorament es presta a la seu central del Col·legi, a Barcelona, els dimecres 
de 16 a 18.15 h. Actualment aquest servei només té modalitat presencial. El professional que 
assessora és Oriol Sepúlveda, de l’empresa Q-Renta.

moDALITAT DE ConsuLTA ConsuLTEs rEBuDEs

Presencial 10

ToTAL 10

sErVEI D’AssEssorAmEnT TECnoLÒGIC
Aquest servei d’assessorament es presta a la seu central del Col·legi, a Barcelona, els divendres 
de 10 a 14 h. Aquest servei té modalitat presencial, telefònica i per correu electrònic. El profes-
sional que assessora és Genís Margarit, de l’empresa IPNET Centralized Solutions.

moDALITAT DE ConsuLTA ConsuLTEs rEBuDEs

Correu electrònic 7

Telefònica 1

ToTAL 8
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sErVEI D’AssEssorAmEnT InTErnACIonAL
Aquest servei d’assessorament té l’objectiu d’orientar a tots els col·legiats/des que volen iniciar 
un projecte a l’estranger sobre les possibilitats, les vies i les solucions per internacionalitzar-se. 
Aquest servei és possible gràcies a l’acord de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professi-
onals de Catalunya, de la qual el Col·legi de Periodistes forma part, amb la Cambra de Comerç. 
Aquest servei d’assessorament es presta directament a la Cambra de Comerç de Barcelona.

moDALITAT DE ConsuLTA ConsuLTEs rEBuDEs

Presencial 3

ToTAL 3 

sErVEI D’orIEnTACIó ProfEssIonAL
Aquest servei d’orientació es presta a la seu central del Col·legi, a Barcelona, els dijous alterns 
de 15.30 a 19.30 h. L’any 2013 es va començar a oferir també a les demarcacions. També té 
modalitat telefònica. El professional que assessora és Jorge Oriol, especialitzat en orientació 
professional. 
Mitjançant aquest servei, s’ofereix gratuïtament als col·legiats i col·legiades una trobada amb 
un orientador professional, que els ajuda en les situacions d’atur o quan volen reorientar la seva 
trajectòria professional. 
El servei s’ofereix en una sessió d’una hora en la qual l’orientador ajuda a ordenar les accions 
per a construir un pla d’acció coherent i eficaç per trobar feina o bé assessora en relació amb 
l’encaix del nou enfocament professional al perfil de cadascú. 

PEríoDE ATEsEs

Gener 9

Febrer 7

Març 6

Abril 5

Maig 5

Juny 2

Juliol 0

Agost 0

Setembre 4

Octubre 3

Novembre 8

Desembre 3

ToTAL 52

L’any 2014 s’ha iniciat un control de qualitat dels diferents assessoraments mitjançant una enquesta 
de satisfacció en finalitzar les visites. El grau de satisfacció és alt en tots ells.

En la mateixa enquesta es dóna l’opció d’incloure suggeriments o aspectes a millorar sobre 
el servei ofert, informació que es considera fonamental per tal de mantenir el nivell de qualitat 
dels serveis.

05.6 
gESTIÓ DE 
SUggERIMENTS 
I qUEIxES
Aquest servei es presta en modalitat virtual i presencial i està a disposició de col·legiats i col-
legiades i de la ciutadania en general. Es pot adreçar al Col·legi un escrit de suggeriment o de 
queixa sobre el funcionament del Col·legi i els seus serveis o amb relació al sector periodístic 
dins l’àmbit català. 
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TIPus DE ComunICACIó QuAnTITAT GEsTIonADA

Suggeriment 7

Queixa 11

Agraïment 2

ToTAL 18

QuI HA uTILITzAT EL sErVEI QuAnTITAT

Col·legiats/des 16

Ciutadans/nes 2

ToTAL 18

05.7 
MÚTUA 
MÈDICA ASISA
El Col·legi té un acord amb la mútua ASISA que ofereix una cobertura mèdica amb unes condi-
cions molt avantatjoses per a col·legiats i col·legiades.
El volum de col·legiats/des i beneficiaris adherits a aquest servei és de 945 col·legiats i 768 
beneficiaris a 31 de desembre de 2014. 

05.8 
CoMUNICACIÓ
rEVIsTA CAPçALErA
La revista del Col·legi, Capçalera, té una periodicitat trimestral i apareix al març, juny, setembre i 
desembre.  A les seves pàgines es reflecteix la vida col·legial, així com temes que giren al voltant 
de la professió periodística. S’imprimeixen 4.400 exemplars i té un preu de 4 €/exemplar en 
els quioscos especialitzats. 

número 163
El periodisme de 1714. La Guerra de Successió i la Premsa Moderna

número 164
La quarta dimensió. Les noves normes del periodisme / The fourth dimension. The new rules  
of journalism

número 165
Nou paradigma. Els hàbits mediàtics dels joves condicionen els mitjans del futur

número 166
Problema doble. La delicada situació laboral se suma a la pèrdua de valor de la feina periodística.

CAmPAnyA ‘InVErTEIX En ComunICACIó’
El Grup de Treball de Gabinets de Comunicació del Col·legi de Periodistes de Catalunya ha 
posat en marxa durant el 2014 la campanya “Inverteix en comunicació”, amb un vídeo on 
es destaquen les virtuts de la feina dels professionals col·legiats que treballen en gabinets de 
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comunicació com a periodistes de fonts. 

El vídeo, produït pel gabinet de comunicació Com360 liderat per la col·legiada lleidatana Rosa 
Rubió, posa de manifest, amb el testimoni de responsables d’empreses i organitzacions, la im-
portància de la tasca que realitzen els responsables de comunicació i els beneficis que reporta 
empresarialment. D’altra banda, el vídeo també posa en valor que aquesta responsabilitat dins 
l’empresa la dugui a terme un professional associat al Col·legi de Periodistes de Catalunya, com 
a garantia de qualitat i professionalitat.

La campanya “Inverteix en comunicació” es va presentar durant l’entrega dels VI Premis Ga-
binets de Comunicació que va tenir lloc el 27 d’octubre al Teatre de l’Escorxador de Lleida.

CICLE DE DEBATs #fuTur 
El Col·legi de Periodistes de Catalunya, després de la bona acceptació que va rebre el cicle de 
debats #Futur l’any 2013, ha renovat el conveni amb l’Obra Social de La Caixa i durant el 2014 
ha tornat a celebrar un altre cicle al CaixaForum. L’objectiu del cicle és continuar enfortint el 
periodisme, conèixer les últimes tendències, els problemes de l’ofici, i les pràctiques que s’im-
pulsen per a superar-les i oferir informacions independents i de qualitat.

Debats realitzats: 
23/01/2014 “Els mitjans de comunicació públics”
Cilla Benkö, Directora General de la Ràdio Pública Sueca 
mònica Terribas, periodista a El Matí de Catalunya Ràdio
Els mitjans de comunicació públics en temps de crisi. Com els afecta a la seva estabilitat, plu-
ralitat i independència a l’hora de desenvolupar la seva responsabilitat social?

27/02/2014 “Investigació periodística a la carta”
David Leigh, periodista exeditor d’investigacions al The Guardian 
Edwy Plenel, Cofundador i president de Mediapart
El periodisme d’investigació és car, i en temps de crisi és un dels primers damnificats. Tot i això, 
es resisteix a morir. Quines són les iniciatives que ajuden a preservar-lo?

27/03/2014 “Periodisme, economia i crisi”
Albert Closas, director i presentador de “Valor Afegit” de TV3 
martí saballs, director adjunt del diari Expansión i responsable de l’edició catalana 
Tres aspectes combinables entre sí: l’economia del periodisme, la crisi dels mitjans i el periodis-
me econòmic o la informació periodística de la crisi econòmica.

24/04/2014 “El periodisme de dades”
nicola Hughes, periodista de dades del diari The Times 
mar Cabra, periodista del Consorci Internacional de Periodistes d’Investigació (ICIJ) 
El periodisme de dades, el “data journalism”, una nova oportunitat per garantir la qualitat de les 
informacions i una manera més d’explicar la realitat
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“PrEmsA A LEs EsCoLEs” 
Durant el mes de febrer de 2014 es va fer la cinquena edició del programa “la premsa a les 
escoles” que va arribar a un total de 50 centres de secundària de tot Catalunya. En la present 
edició del projecte, a la qual l’Obra Social La Caixa va destinar 18.000 euros, va arribar a totes 
les demarcacions catalanes respectant una proporcionalitat entre el nombre de col·legiats i la 
població de cada demarcació. Així, a Barcelona van participar 25 centres; a Tarragona, 8; a 
Lleida, 6; a Girona,  8 i 3, a les Terres de l’Ebre. 

La iniciativa, impulsada conjuntament pel Col·legi de Periodistes de Catalunya i l’Obra social La 
Caixa des de l’any 2009, parteix del consens entre ambdues institucions sobre la importància 
que té el coneixement de l’actualitat per a la formació integral dels ciutadans. 

Al llarg de les sessions, d’una hora de durada aproximadament i que apleguen una cinquantena 
d’alumnes de mitjana cadascuna, diferents experts, amb una àmplia trajectòria professional 
en l’àmbit periodístic, van transmetre la seva experiència i, a partir d’aquesta, la necessitat de 
mantenir-se informats a través dels mitjans de comunicació. Per fer-ho, els periodistes recorren 
a diversos tipus de materials, com projeccions de vídeos, portades històriques de diaris i notí-
cies recents, que permeten promoure i impulsar entre els més joves un consum crític i respon-
sable dels mitjans de comunicació, donar a conèixer els valors i la feina de l’ofici del periodista, 
i els serveis socials i democràtics que aporten.
Van respondre interessats per l’activitat 47 centres. Els primers 25 centres que van enviar la 
sol·licitud omplerta, van obtenir reserva de plaça per a l’activitat. Les següents 22 sol·licituds 
rebudes, van entrar en una llista d’espera per ordre preferent d’arribada de la sol·licitud. Totes  
les xerrades es van programar pel mes de febrer, per facilitar la tasca als periodistes i fer més 
eficaç tot el procés i desenvolupament. Paral·lelament, es va fer una convocatòria de periodistes 
col·legiats en situació d’atur i més grans de 45 anys, a través de la Borsa de treball del Col·legi. 
Mitjançant entrevista i selecció personal, es van seleccionar a cinc col·legiat/des, als quals se’ls 
va informar sobre els objectius i condicions del programa, facilitar material pedagògic per la 
xerrada (PowerPoint que inclou explicacions sobre el funcionament del Col·legi i el Codi Deon-
tològic) i exercicis pràctics per fer durant aquesta. 

Valoració de les xerrades per part dels centres educatius
Després de la realització de la xerrada, es va enviar un qüestionari de valoració de l’activitat als 
responsables de cada centre on van tenir lloc. Dels 50 centres, més de la meitat van respondre 
l’enquesta. La majoria dels centres van puntuar la satisfacció global de l’activitat entre 9 i 10, 
sis centres amb un 8 i tres amb un 7. 
En aquesta edició hi ha hagut una col·laboració molt estreta amb el programa eduCaixa que en 
va fer un seguiment exhaustiu i es van generar sinergies comunicatives.

BuTLLETIns DE noTíCIEs
Des del departament de comunicació del Col·legi s’han enviat al llarg d’aquest any 45 Butlletins 
de Notícies. Amb una periodicitat setmanal, els butlletins han informat cada setmana de les 
activitats que organitza el Col·legi de Periodistes, així com els actes i cursos de més interès 
organitzats pel Col·legi. 
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XArXEs soCIALs

Es constata que el Twitter del Col·legi @Periodistes_org, que ha arribat als 12.200 followers 
durant el 2014, és la xarxa social més seguida de les que disposa el Col·legi de Periodistes. El 
Facebook és la segona xarxa amb més força, amb una pàgina personal, Col·legi de Periodistes 
de Catalunya, amb 3.270 seguidors a finals de desembre de 2014. D’altra banda, el Col·legi de 
Periodistes disposa del seu propi canal a Youtube, periodistescatalunya, on hi ha penjats 119 
vídeos des de la seva obertura el 2009, compta amb 72 subscriptors i s’hi han realitzat més de 
13.200 visualitzacions per part dels usuaris.

ComunICATs PÚBLICs
El Col·legi de Periodistes de Catalunya es pronuncia davant de tota la societat a través de co-
municats per fer pública la seva postura sobre determinats temes. Aquests textos es difonen 
a través del web i les xarxes socials i són enviats als col·legiats en els butlletins setmanals de 
notícies i als mitjans de comunicació. Aquests són els comunicats registrats durant l’any 2014:

22/01/2014  
El Col·legi de Periodistes lamenta la fi de les emis-
sions de Catalunya ràdio al País Valencià

27/01/2014 
El Col·legi de Periodistes propugna el respecte al 
Codi Deontològic

20/02/2014 
El Grup de Treball de Gabinets del Col·legi de Perio-
distes demana més protagonisme dels periodistes 
de fonts en els programes electorals

05/05/2014 
Blocs electorals, una anomalia democràtica

27/05/2014 
Els periodistes som els missatgers

28/05/2014 
El Col·legi de Periodistes, contrari a les comparei-
xences informatives sense preguntes

30/05/2014 
La Demarcació de Lleida acull la presentació de 
l’Informe del síndic de Greuges de Catalunya

05/06/2014 
El Col·legi de Periodistes contra la censura i en 
favor de la llibertat d’expressió

10/06/2014 
El Col·legi de Periodistes felicita l’aparició del nou 
projecte digital “Crític”

11/06/2014 
El Col·legi de Periodistes de Catalunya recorda 
la importància de les armilles per identificar els 
periodistes a les manifestacions

25/06/2014 
Informar no és un delicte

03/07/2014 
El Col·legi de Periodistes reclama uns mitjans 
públics i privats forts davant del Parlament

03/09/2014 
Periodista assassinat

06/10/2014 
El Col·legi dóna la benvinguda a l’edició catalana 
de El País

22/10/2014 
El Govern aprova el Projecte de llei dels col·legis 
professionals per garantir la seva independència
 
18/11/2014 
Publicació de les fitxes penitenciàries del cas núñez

 
20/11/2014 
no a les convocatòries de premsa sense preguntes!

27/11/2014 
Badalona Comunicació

27/11/2014 
Exigim direccions als mitjans de comunicació per 
mèrits professionals!

05/12/2014 
mitjans públics, direccions professionals!

12/12/2014 
El Col·legi de Periodistes de Catalunya lamenta la 
mort de Joan Barril
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05.9  
pREMIS  
I bEqUES

X PrEmI InTErnACIonAL DE PErIoDIsmE mAnuEL VÁzQuEz monTALBÁn
El 5 de juny té lloc l’acte d’entrega dels X Premis Manuel Vázquez Montalbán. El jurat del premi  
Vázquez Montalbán de periodisme cultural i polític, integrat per Josep Maria Martí (Col·legi de 
Periodistes de Catalunya), Miguel Aguilar (Random House), Joan Manuel Perdigó (El Periódico), 
Carles Revés (Planeta), que delega el vot en el representant del Col·legi, i Tomàs Delclós (El País), 
que actua com a secretari del jurat, decidí per unanimitat atorgar el premi d’enguany als perio-
distes Marc Marginedas, Javier Espinosa i Ricardo García Vilanova, segrestats, i sortosament 
alliberats, a Síria mentre exercien la seva feina. 

Aquest premi vol ser el reconeixement “al seu compromís professional i del treball dels corres-
ponsals en zones de conflicte que són testimonis insubstituïbles de què passa perquè són als 
llocs dels fets i ho fan amb la voluntat de donar veu als sense veu”. El premi és una reivindicació 
de la figura del periodista com “a testimoni presencial i de la necessitat de no acomodar-se a 
les notícies redaccionals manllevades”.

El Premi Internacional de Periodisme Manuel Vázquez Montalbán, és un guardó creat l’any 2004 
amb la voluntat de recordar la figura de l’escriptor i periodista Manuel Vázquez Montalbán, mort 
l’any anterior. El premi es convoca en dues categories: Periodisme cultural i polític i Periodisme 
esportiu.

Pel que fa a la categoria de Periodisme Esportiu, convocat conjuntament pel Col·legi de Perio-
distes de Catalunya i la Fundació F.C. Barcelona, recordem que aquest any el jurat va decidir 
atorgar-lo a l’escriptor Sergi Pàmies. El jurat va considerar que “al llarg dels anys, i a través de la 
literatura i el periodisme, Pàmies ha sabut interpretar el llegat de Vázquez Montalbán”, a més de 

“preservar la seva herència intel·lectual i l’exercici d’un periodisme crític, profund i transversal”.

VI PrEmIs GABInETs DE ComunICACIó
En l’edició del 2014 es van modificar tant el nombre com les bases dels premis, de tal manera 
que els guardons es redueixen a tres: premi a la millor campanya de comunicació externa, 
premi a la millor campanya de comunicació interna, i premi Portaveu, destinat a premiar una 
persona, periodista o no, que durant l’any s’hagi distingit per la seva tasca de portaveu de la 
seva organització, empresa o institució davant els mitjans de comunicació i l’opinió pública. La 
persona premiada amb el premi Portaveu és escollida pel conjunt dels col·legiats i col·legiades 
a través d’una votació secreta i en línia, a partir de la proposta de cinc noms elaborada i apro-
vada pels membres del Grup de Treball. 

El 27 d’octubre, el Teatre de l’Escorxador de Lleida acull l’entrega dels VI Premis Gabinets de 
Comunicació del Col·legi de Periodistes. Pel que fa al Millor Pla de Comunicació Externa, el 
jurat va decidit atorgar-lo a l’Hospital de Sant Celoni pel projecte “Tècnica MASSH”, elaborat per 
Galènia. El veredicte destaca que, gràcies a la bona gestió de la comunicació, un petit hospital 
comarcal ha sabut projectar-se internacionalment i situar-se com a referent d’una nova tècnica 
quirúrgica. El Millor Pla de Comunicació Interna va recaure a la Confederació de Comerç de 
Catalunya. En aquesta decisió, el jurat va tenir en compte que, a més de reforçar la imatge de la 
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Confederació entre els seus associats, va afavorir la comunicació i les relacions entre l’organit-
zació i els 310 gremis, associacions i entitats que representen 90.000 comerciants i botiguers 
d’arreu de Catalunya. Finalment, també va concedir-se el Premi al Millor Portaveu (2013), que 
aquest any s’atorga per primer cop, amb la voluntat de reconèixer la feina comunicativa d’una 
persona, periodista o no, que s’hagi distingit per aquesta tasca en una organització, empresa, o 
institució davant dels mitjans de comunicació i/o l’opinió pública. La persona guardonada va ser 
triada pel conjunt dels col·legiats i col·legiades a partir de cinc propostes presentades pel Grup 
de Treball de Gabinets de Comunicació del Col·legi. I el guanyador va ser Jaume Duch i Guillot, 
per la seva intensa i excel·lent tasca informativa, desenvolupada des del 2006, com a portaveu 
del Parlament Europeu.

L’objectiu d’aquests guardons és reconèixer i impulsar la tasca dels gabinets de comunicació i 
dels professionals que hi treballen, així com fomentar els esforços del sector privat i públic per 
donar accés a una informació veraç i útil. Els premis es convoquen i s’atorguen cada any tenint 
com a referència el Manual de Bones Pràctiques elaborat pel Grup de Treball de Gabinets de 
comunicació. Per primera vegada, l’acte de lliurament ha sortit fora de la seu central del Col·legi, 
a Barcelona.

BEQuEs fErrEr EGuIzÁBAL
Les Beques Ferrer Eguizabal, subvencions que la Fundació Ferrer Eguizábal destina cada any al 
Col·legi de Periodistes de Catalunya, tenen com a finalitat estimular la formació dels periodistes en 
situació d’atur. En el 2014, l’import d’aquestes beques (31.500 €) s’ha destinat als col·laboradors 
del web de notícies Wikidiari.info i als col·legiats aturats que han assistit als cursos del Centre de 
Formació i Desenvolupament a totes les demarcacions.

‘El Teatre de l’Escorxador de Lleida 
acull l’entrega dels VI Premis 
Gabinets de Comunicació del 
Col·legi de Periodistes’ 
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En DEfEnsA DELs VALors ÈTICs DE LA InformACIó

L’any 2014 el Consell de la Informació de Catalunya (CIC), sota la presidència del periodista 
Roger Jiménez Monclús i amb el també periodista Albert Garrido, com a secretari general, ha 
seguit amb la dinàmica de donar a conèixer a la societat l’existència del CIC i el dret de la ciu-
tadania a una informació ètica. 
Igualment, ha contribuït a través de les seves activitats a què els mitjans prenguin consciència de  
la importància dels principis i valors deontològics en la informació que es publica o difon.

Tramitació de queixes
El Consell de la Informació de Catalunya, en l’exercici de les seves funcions,  aprova resolucions 
que vincularan a les parts que voluntàriament acceptin el seu arbitratge. Per rebre l’arbitratge 
del CIC, qualsevol persona o entitat pot presentar una queixa per la lesió comesa per part 
d’un professional o mitjà de comunicació. 
Durant el 2014, el CIC ha rebut  un total de 18 queixes i ha emès dos comunicats. Del total de 
queixes, com es veu en el gràfic que s’adjunta, 9 han estat de tramitació ordinària, 1 de trami-
tació no ordinària i 8 no es van admetre a tràmit per diferents motius, o bé van ser traslladades 
o es van resoldre com a consulta.  

QueIxeS reBudeS
al CIC 2014

 Tramitació NO ORDINÀRIA

 NO ADMESES a tràmit

 Tramitació ORDINÀRIA

 Comunicats

 TOTAL= 20 Queixes

98

1 2

QueIxeS SegOnS tIPuS de MItJÀ afeCtat
Tipus de mitjà queixa % 

 Diari  13  56

 Televisió  3  17

 Revista o public municipals  2 11

 Internet  2  11

 Ràdio  1 5

 Agències    

 Total 18 100

QueIxeS SegOnS QuI la PreSenta
Tipus de entitat queixa % 

 Particular  13  72

 Institució o associació  2  11

 Actuació d’ofi ci del Consell  1  6

 Un altre  2  11

 Total  100

Com acostuma a passar en les queixes rebudes, la major part són de particulars que es queixen 
per les informacions aparegudes en els mitjans de comunicació. També, són els diaris els que 
acostumen a concentrar el nombre més gran de queixes, seguit aquest any per televisió i inter-
net, tal com es mostra a continuació:

QueIxeS reBudeS
al CIC 2014

 Tramitació NO ORDINÀRIA

 NO ADMESES a tràmit

 Tramitació ORDINÀRIA

 Comunicats

 TOTAL= 20 Queixes

98

1 2

QueIxeS SegOnS tIPuS de MItJÀ afeCtat
Tipus de mitjà queixa % 

 Diari  13  56

 Televisió  3  17

 Revista o public municipals  2 11

 Internet  2  11

 Ràdio  1 5

 Agències    

 Total 18 100

QueIxeS SegOnS QuI la PreSenta
Tipus de entitat queixa % 

 Particular  13  72

 Institució o associació  2  11

 Actuació d’ofi ci del Consell  1  6

 Un altre  2  11

 Total  100
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El Consell segueix un procediment rigorós, sempre d’acord amb els Estatuts. Admesa una quei-
xa, es dóna audiència a les parts per a al·legacions, tots els membres del Consell reben la 
informació i documentació, es nomena una comissió informativa o un ponent, i tots els altres 
membres del Consell són convidats també a formar-ne part si el tema els sembla particularment 
interessant. Aquest funcionament de comissió oberta ha donat bon resultat. N’han sortit infor-
mes o ponències que han facilitat la proposta d’acord per presentar al Ple del Consell.

Aquest any, el CIC ha actuat d’ofici en tres casos. La primera actuació va ser motivada pel  cas 
del barri barceloní de Ciutat  Vella, en el qual un jove va ser presentat com a responsable d’una 
mort violenta, i el  segon, de la localitat de Gelida, amb acusacions semblants dirigides al marit 
de la víctima. 

El segon cas en què el CIC va actuar d’ofici va ser amb el tema del dret a la intimitat i a la imatge 
de la infermera contagiada pel virus de l’Ebola. El CIC va difondre un comunicat als mitjans de 
comunicació, el qual es pot trobar a la web del CIC i a la seva memòria.  

Canvis en els membres del CIC
Tot i que l’any 2013 va ser un any de canvis sobretot en els referits a la presidència i secretaria 
general de la Fundació, l’any 2014 també s’han incorporat nous consellers en substitució d’al-
gunes baixes al CIC. 

Així doncs, aquest any el CIC compta també entre els seus membres amb el professor Xavier 
ureta, el periodista i fotògraf Pepe Encinas, el sociòleg salvador Giner, núria Carrera, dega-
na del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya i la periodista Dolors massot.

Al Patronat, s’ha incorporat Joan Garcia Bausa, com a representant del Col.legi dePeriodistes 
de Catalunya, el qual substitueix a Patrícia Gabancho en el càrrec de patró.

Activitats per donar a conèixer el CIC
En aquest sentit, el CIC al llarg de l’any ha organitzat o participat en les següents activitats, per  
promoure la seva tasca (trobareu més informació a la memòria del CIC 2014):

QueIxeS reBudeS
al CIC 2014

 Tramitació NO ORDINÀRIA

 NO ADMESES a tràmit

 Tramitació ORDINÀRIA

 Comunicats

 TOTAL= 20 Queixes

98

1 2

QueIxeS SegOnS tIPuS de MItJÀ afeCtat
Tipus de mitjà queixa % 

 Diari  13  56

 Televisió  3  17

 Revista o public municipals  2 11

 Internet  2  11

 Ràdio  1 5

 Agències    

 Total 18 100

QueIxeS SegOnS QuI la PreSenta
Tipus de entitat queixa % 

 Particular  13  72

 Institució o associació  2  11

 Actuació d’ofi ci del Consell  1  6

 Un altre  2  11

 Total  100
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orGAnITzA LLoC ACTIVITAT DATA

uAB UAB 
Xerrada del secretari general del CIC  
als alumnes de la universitat

Gener 2014 

uIC UIC
Xerrada del president del CIC als alumnes  
de la universitat

Gener i febrer  2014

uPf UPF
Xerrada del secretari general del CIC  
als alumnes de la universitat

Febrer 2014

urV URV
Xerrada del president del CIC als alumnes  
de la universitat

Març 2014

Biblioteques  
de Barcelona

Biblioteques de 
Barcelona i CIC

Xerrada on participa Jaume Barberà  
i el president del CIC

Març 2014

Biblioteques  
de Barcelona

Biblioteques de 
Barcelona i CIC

Xerrada on participa Antonio franco  
i el secretari general del CIC

Abril 2014

udeG UdeG
Xerrada del secretari general del CIC  
als alumnes de la universitat

Abril 2014

Lycée français Lycée Français
Xerrada del president del CIC  
als alumnes 

Maig 2014

Alliance of Independent 
Press Councils of 
Europe (AIPCE)

Brusel.les
Intervenció del president i secretari general  
del CIC a la reunió de consells europeus AIPCE

Octubre 2014

Col.legi d’Educadors i 
educadores socials de 
Catalunya, Col.legi de 
Psicòlegs de Catalunya, 
Col.legi oficial de Treball 
social de Catalunya 

Recinte Fabra i Coats. 
Barcelona   

Participació del president del CIC al Congrés  
de  Serveis Socials Bàsics 

Octubre 2014

udeG UdeG
Xerrada del secretari general del CIC  
als alumnes de la universitat

Novembre 2014

uPf UPF
Xerrada del president del CIC als alumnes  
de la del grau de Publicitat i RRPP

Novembre 2014

uB UB Taula rodona sobre la corrupció esportiva Novembre 2014

Col.legi major monterols
Col.legi Major  
Monterols 

Xerrada del president del CIC als alumnes Desembre 2014

uoC UOC Xerrada del president del CIC als alumnes Desembre 2014

06.Consell
Brusel.les
Col.legi
Col.legi
Col.legi
Col.legi
Col.legi
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07.1 
JUNTA DE goVERN
La nova Junta de Govern pren possessió el 18 de març de 2014. Està integrada per:

DEGANA 
Neus Bonet

VICEDEGANs 
Marc Vidal
Joan Ventura
Sara Sans
Rafa Gimena
Sílvia Tejedor
Gonçal Mazcuñán

sECrETArI
Jordi Navarro

TrEsOrEr 
Josep Maria Martí

VOCALs
Enric Badia
Jordi Basté
Ramon Besa
Francesc Canosa
Sílvia Cobo 
Laura Fanals
Laia Forès
Joan García Bausa
Esteve Giralt
Núria de José
Mònica López Ferrado
Ismael Nafría 
Alícia Oliver i Rojo
Carles Prats
Jesús Riverola
Raquel Sans
Jaume Serra / Xevi Masachs
Teresa Turiera-Puigbò

JUNTA DE GOVErN 
DEMArCACIÓ DE GIrONA
President: Joan Ventura
Vicepresidenta: Laura Fanals
secretària: Sílvia Planas
Tresorer: Jaume Serra
Vocal primer: Xevi Masachs
Vocal segona: Tania Tapia

JUNTA DE GOVErN 
DEMArCACIÓ DE LLEIDA
President: Rafael Gimena
Vicepresident: Jesús Riverola
secretari: Josep Ramon Ribé
Tresorera: Àngels Anton
Vocal primera: Mònica Mombiela
Vocal segona: Eva Pelegrí

JUNTA DE GOVErN 
DEMArCACIÓ DE TArrAGONA
Presidenta: Sara Sans
Vicepresidenta: Ivet Batet
secretari: Marc Càmara
Tresorera: Raquel Sans
Vocal primer: Esteve Giralt
Vocal segona: Núria Valls

JUNTA DE GOVErN 
DEMArCACIÓ DE TErrEs DE L’EBrE
Presidenta: Sílvia Tejedor
Vicepresident: Joan Josep Carot
secretària: Sofia Cabanes
Tresorera: Rosa García
Vocal primer: Andreu Caralt
Vocal segona: Roser Royo

JUNTA DE GOVErN 
DEMArCACIÓ DE CATALUNYA CENTrAL
President: Gonçal Mazcuñán
Vicepresident: Enric Badia
secretària: Eva Ripoll
Tresorer: Jesús Sagués
Vocal primer: Abel Gallardo
Vocal segona: Anna Suárez
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07.2 
pERSoNAl I 
Col·lAboRADoRS DEl 
Col·lEgI
GErèNCIA
Xavier Fuertes

COMUNICACIÓ
Xavier Puig
Laura Saula

GABINET DEL DEGANAT
Lourdes Feans

sErVEIs COL·LEGIALs
Cristina Dacruz
Maravillas Bolarín
Alicia Llamazares
Leonor Melis

ÀrEA D’ADMINIsTrACIÓ I FINANCEs
Jordi Carranza
Lourdes Bernadó
Martí Calsapeu
Ciprià Codina
Nicolás Cuciz
Fernando Ledo
Natàlia Vega

COMprEs qUIOsCOs
Manel Pérez
Aitor Delgado

sErVEIs GENErALs
Ignasi Renom

CENTrE DE DOCUMENTACIÓ MONTsErrAT rOIG
Carme Teixeiro

CENTrE DE FOrMACIÓ I DEsENVOLUpAMENT
Mònica Viñas
Núria Llobet
Sònia Romero

DEMArCACIÓ DE LLEIDA
Montserrat Palau

DEMArCACIÓ DE GIrONA
Anna Estartús
Susana Farrerós

DEMArCACIÓ DE TArrAGONA
Laura Casadevall 

DEMArCACIÓ DE TErrEs DE L’EBrE
Joana Domènech

DEMArCACIÓ DE CATALUNYA CENTrAL
Maria Aurora Rodríguez 
Anna Vilajosana

pErsONAL ALs qUIOsCOs
Adan, Marcos
Aguilar, Ricardo
Ahmad, Ahmad
Araguas, Pau
Arenas, Richard
Baena, Agustin
Baena, Agustin
Baena, Rafael
Biedma, David
Biedma, Marcelo
Biedma, Jose Antonio
Borda, Ezequiel 
Bove, Antoni
Calza, Carlos Damian
Canet, Jordi
Caron, Luis
Civit, Miquel
Climent, Vicente
Cuevas, Jaime
De la Cruz Jose Nargy
De Miguel, Fernando
Delgado, Eugenio
Dolzadelli, Pablo
Echeberria, Nil

Español, Albert
Fajardo, Carmen
Fernandez, Hector
Fuertes, Victor
Garcia, Luis Miguel
Giró, Guillem
Gomez, David
Gonzalez, Janneth Viviana
Hidalgo, Jonathan
Laniado, Tomas
Llebarias, Rafael
Lopez, Francisco Javier
Lopez, Jose Ibin
Margarit, Guifré
Martin, Tomas
Martinez, Pedro
Montes, Jose Antonio
Morais, Jose Luis
Nacarino, David
Navas, Esteve
Notó, Jordi 
Novo, Miguel
Paredes, Miguel Humberto
Paredes, Fabricio Miguel

Parrado, Vicenta
Paulano, Jordi
Pi,  Adriana
Pozo, Toni
Puerto, Carmen
Rada, Jaime Antonio
Ramirez Rafael
Robledo, Jose
Roca, Eloi
Rodriguez, Camilo
Rodriguez, Didac
Rodriguez, Encarnacion
Rubio, David
Ruiz, Antonio
Salvador, Tomas
Sandoval, Maria Elvira
Santfeliu, Xavier
Sauca, Jose Miguel
Sepulveda, Arturo
Valenzuela, Walter Gaston
Valverde, Juan
Zanuy, Maria Jesus
Zoroa, Ivan

El 18 de març, Josep Maria Martí 
va traspassar el càrrec a la nova 
degana, Neus Bonet.
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